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vittrtesbofd 5 år dert fällningen nogfarat

bekräftad 5 at når iffan ungdomen någon
A i tpr-
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forluft fkcr pä ctdera eller några af en mån-
niflcas f utvärtes finnens formogenhcter, erlåt-

tes famma forluft: genom defl:o mera fullkomlig-
het uti et eller flera af de ofrige, ja åfven uti

de högre Själens egenfkaper, deraf låledes vifes,

hvad ofning och vana kan hjclpa foreUållningenj

hvarigenom månnifkan gifver dcfl:o nogare akt-
ning på objecberna, at kunna ernå en naturlig,

glad och beqväm fammanlefnad.

Pä denna fak har jag fatt anledning at tan-

ka, igenom et ånnu lefvande exempel i Vallen-

tuna Socken, Vallentuna Hårad och Stockholms
Lån, hvaråft: en Man, fom ifrån forfta barndo-

men varit blind, likväl i allmänna lefvernet fnart

fagt förrättar alla fy flor, fom andre feende, och
tillika de finare goromålen. Han heter Pehr^o^
harjjfon i Knäpet, icke långt ifrån Vallentuna
kyrka.

Mannen är af 34 ars ålder, fodd i Efterna

Socken i Roflagen ^ men igenom fit Giftermål i

Aby, i Vallentuna Socken, där bljfvit boende

j

tått vid Landsvågen, nära intil Aby Ryttarc-
ftuga.

Han har varit blind ifrån jrdje året, då han
fick Kopporna, under det hans Foråldrar dä vi-

ftades i Markim Socken, och kan nu varande

Kyrko- Herden dårftådes, Herr Nils U^^AN-
DER, derom intyga. Ifrån famma tid har han,

jemte forluft af fynen, åfven miftat naturliga

{l:apnaden af fina ögon, dock något fl^ymt be-

hållit af mörker och ljus, dag och natt, intil

9o:dc åretj men pä deflli fifta, har han icke det

aldraringafte tecken haft af en (ådan förändring.

Det



1777- Jan. Febr. Mait, 5

Dctoäktadt, har han ej allenaft ftafFat fig fkic-

kclighet, at hjelpa fig fjelf fram pä vågar, och
åfven i Skogen, utan andras våg-ledning j utan

ock, at forråtta flera fy flor» låfom at hugga ved
och foka vircke, utan at någon år med honom
i flcogenj flogda och gora ätflcilliga redfl^ap af

kärror, vagnar och flädar, fortärdiga hjul och
banda kåril, fmida, hårda och g^ra goda ågg-
jårn, famt förfärdiga knifvar med flcaft dertil,

i hvilka åro tillika infatte gafilar, fmårre knif-

var och fmä fågar> bygga fig fjelf hus, inre-

da dem och gora panelning omkring fonftren.

Hopa knappar och fpånnen i formar, fom han
fjelf gor af fin utfokt fand, loda ihop fondriga

metall -eller jårn-faker, laga grytor når de bör-

jat laka, fortårdiga fkor, både de af pump och
med randj fy, fjelf tråda på nålen, gora puÖ:ar

til fin egen fmedja och for andra j bereda flvinn,

fpcla violin och fjelf gora Infi:rumentet> alt

af blotta kånflan med en lårdeles ofning, omi

icke jufl: i någon fullkomlighet, dock til en nog
befynncrlig medelmåtta. Men ån underligare år,

at han, pä fina recreations ftunder, roar fig och
andra med kort-fpel, och år i de vanliga fpe**

len, fom Bondernc roa fig med, en färdig och
fnåll kort-fpelare, allenalt med det förbehåll,

at han antingen tår bruka fina egna kort, eller

om någon vill gifva honom en kprt-Ick, at han
tår använda en timmas tid, eller mindre, at gå
kort-leken igenom, då man redligt flval låga ho^
nom hvart blads valeur, hvarefter han med fin-

gren genaft tager mårke på hvart och et, at

det ätfkilja, af kortetvelj^fl^ omårkeliga fl:yfhet

eller mjukhet ,
uphojningar eller iniånkningar,

A 5 bal-
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balkar eller ränder, tjocklek eller tunnhct, famt
bråddarnes och hornens befkaflfenhet m. hviU
ka egenfkaper, en gäng inhämtade, han fcdan i

den f-årdighet behäller i minnet, at han, utan

at iårdeles uppehålla någon (pelare, kan, i hvad
flags fpel han lärt, bruka dem til fin fordel

^

efter fpelets art Jag har med flit låtit honom

^

hemma hos mig, pa Krono Skatte- Hemmanef;
Våsby i Vallentuna^ med flere deis kamrater,

fpela åtOwilliga dags fpel, och fedt honom fort

och val fpela Pc^^f Pafs j^ det lä kallade Mmmd
W^i^f Tok) et fpel, fom härvarande Bönder kal*

\^ Filen, (^mt Fm kort. Vid et Slättergille , gaf
jag honom en gäng en ny kortlek, fom han

genaft, efter någon ftund, kunde bruka til fpels

med de andra Bönderna, och det i Herr Öfvcr-»

ftc-Lieutenanten och Riddaren Ankarströms
och Majoren Sk6ldarms närvaro, hvilka Her-»

rar, under det de gjorde mig heder med fit

befok, roade fig at fe denna karlens färdighet

8t fpela.

Jag har noga utrönt, at denne Mannen icke

cger fin {kickelighet juft i den grad, fom ert

del Auftorer ömformält om nägon dylik, at kån^

m fjelfva fårgorna, icke en gäng kan han pä
mynt af fjelfva prägelen kanna fivillnaden, men
val af en annan myntets oliket til tyngd, kan-

ter och allmännare kännetecken. Man hafvcr pa
de kort han brukar, utrönt vifla intryck, gjorde

med naglarna, dem han fjelf päftädt, at med*
fpelarne ditfatt , dock nekar han fig kunna kån^

na något af färgorne. Atftilnader på perfoner

märker hm eljeft , f?daflr hart en gang lårt ve-
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ta, hvilke dc åro, och hafver dervid, foiKi i an-

nat, et befynnerligt minne.

At vid fyncns forlufl: en lå ftark crlåttning

kunnat erhållas genom kånflan, at ej allenaft:

minfta ojämnheter pä objefterna , med mera akt-

famhet blifvit granftade, utan ock Ijelfva tår-

gorna efter påkånnandet ätHvilde, fkulle cljeft

knapt någon väga neka, fedan Boyle, Vif cokri^

bus, berättat, och åfven i de på Franfofta fkrefne

Samlingarne, kallade Chevr^eanaf det famma fin-^

res infordt, nemligen: huru en Organift ifråri

Amerfert i Holland, fedan han blifvit blind, ej

allenaft med lika färdighet och behag fpelte fina

Orgor, utan ock bragte fig up til den hogd,
at kunna flcilja alt flags mynt til prägel och fi-

gur, famt fluteligen tjelfva tärgorna. Ja, det be-

rättas ock iäfom underverk, at han (kali Kort-
fpel kommit til denhogd, at han blifvit en oof-

vervinnerlig fpelare, emedan, då han gaf kort

ät fine med- fpelare, han genaft vifte hvad kort

hvar och en hade, åfven fom de, hvilka follo pä
hans egen lott. Härom låfes ock hos Peqhli-
Nus, Lib. III. c, 8., fom ijelf fedt Mannen,
famt DU Hamel, de corp. adf, p, z87,, och
Meckern, c. if. En annan omtalar Kund-
man i defs Seltenheiten, p, 700, och Fritsch,
Seltfamm^ Hend, Tom. u. N. p. p. 771,

En Statuarius vid namn Ganibasius år be-
kant, fom egt en ännu mer underbar formogen-
het, at han blott en enda gäng behoft rora et

objed ofveralc, for at dercfter med fina hän-
ier foriärdiga en Stod, af den nogafte likhet

fermed til Ikapnad pch figur, ehuru fullkorn-

A 4 ligt
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ligt blind han var. Således blef hös denne ic^

te allenaft erfåtming gifven med en god kan*

fla, fom hos de förre , ucan ock med en lifli'»

gare inbiHnirj^s - kraft.

Om en Grefve i Mansfeld, af iållfam färdig-»

het, anforer Bartholin i fin Thef. 44. cent»

III. 5 och Sturmius, in Phyf. general, p. 403»
famt MuRRALTj i defs Fade mectmi p. 407.

Qm en Qyinna, fom forftåtr i fynnerhet at-

fkilja blätt och grönt, uprepar Hamburgcr Ma-
§mx\y T. XX, hvarvid hon tillagt det Phyfift»

:ål, ar alla fvarta flackar varit måft flcroflige^

och de råda måft glatta.

Ja, fjelfva afftandets utrönande, utan all fyn^

gores begripeligt af Cartesius, de homine,

p. f8, dar han berättar, huru med z:ne con|

vergerande cylindrar en Man , fom v^r blind^

Jctmde af vinkelens okande eller minfikande, fomj

flcedde af de hvarandra flcårande kappar, altid

iakert veta^ i hvad mathematifkt afftånd obje-|

étet var ifrån honom, fom han dock icke fagj

cj heller kunde honom . tåfom Herr von Haller}
rätteligen anmärker. Geometrien vara medfödd.

|

Fornåmligaft vifes, hvad ftyrka åfven de åd^

lare Ijålens formogenhetcr kunna upnä hos blin-*

da månnifkor, af det, fom i Biographia Britan^i

nica. Vol. VL p. 11, finnes utdragit, om etf

Marhefeos Profeflbr i Cambridge, fSdd Anno
i68ä, vid namn Saundersson, hvilken, oak-/

tadt han var blind af koppor, innan han var \i
månader gammaK redan i barndomen lårde fig

Grekilka och Latin, fämt uparbetade fig til deå
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hogd i Mathematiflca vetenfkaperne , at han^
innan han var 30 är gammal, år ijli j kunde
fucccdera Wmiston i Lucafianlka profeflioneii

i Mathematiquen, fedan Newton Ijclf mycket
lagt fig \ät for honom, och han den fåmma til*

trådde , med et af Ciceronianfk vältalighet ut*

valdt Latinflct Tal. Han blef gift med M:r
Duks Dotter i Cambridge, til hvilken han fat*

tat cn ftor kärlek, blott af det, at han med
känflan kunnat utröna defs fkona ögon. Denne
ftore Profeflor kunde likaledes noga med kån-
flan mårka de finafte tecken och ojämnheter på
alla ytor. Om honom anmårkes dock likaledes,

at han ej kunnat kanna fårgorna, men väl ftiU

ja de ågta Romerfta mynten ifrän dem, fora

hade oägta prägel. F hörflen var han lä ftark,

at han ej allenall fpeltc Ijelf mäfterligen pä Flu*

te, utan ock kände den perfon af roften, fom
han förut plågat umgänge med. Han har kun-
nat med fina difciplar gä ftelktim och noga ut-

vifa conftellationerna. Ja, det fbm befynnerligaft

är, anfores, at han vid obfervationer pä Solen

vetat, af blotta ändringen i Atramofph^ren pä
defs hud i anfiktet, når nägon moln-fläck gick
for Solen. Jag hafvcr hämtat dennä befkrifning

af The Monthly Review^ fSr Januar. 1767,
p. jö.

Herr Generalen v. Arbin har, efter upla-

fandct af deflTe berättelfer, behagat oka dem ^

med anförande af en blind man i Finland, fom
under Defs viftande dårftädes for flera är tilbaka^^

varit känd for god Snickare, och gjordt Bu-
reauer, famt inlagt fint arbete i träd, hvilket han
åfven om mörka natten roade fig med.

Af I
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- I följe af dcfle lä högt förädlade kånflansoch
åfven de inre finnens krafter, finnas goda Au-
ftorer, fom vägat leda ofs til naturliga orfaker,

åfven af vifle underverk, fom de anfört, dä de

päftått, at igenom vana och inbillnings -kraf-

tens up6fvande, den ftyrcka uti defs effefter kan
erhållas, at månnifkan (kal åfven hinna blifva

radande ofver et eller flera fina finnen, likafom

hon, hvad fyncn angår, råder ofver den up och
ned vande ftållningens intryck af alla objefter,

fom år den egenteliga, efter ftrålarnas infallande

i égat, hvilken dock altid repraefenteras i Sjä-

len riktig och fom fig bor.

Ja, fom defle finnens krafter kunna höjas til

ctdera eller flere, få (kal ock inbillnings- kraf-

tens upofvande kunna, på koftnad af Ijelfva kån-

flan, lä tiltaga, at den åfven aldeles fkal kun*
na bringas at uphora vid vifla tilfållen^ når eil

lådan perfon det Ijelf vill.

St. Augustinus berättar om en Pråft i Pa-

roiflc de Cplanc, fom kallades Reftitut, hvil*

Jccn hyfte en Sjål, hvars utvårtes finnen kunde
aldeles undergifvas viljan, at när han ville, kunde
hanhvarken kanna när han blef ftucken eller fär-

gad, vifste icke heller af det minfta, når det (ked-

dej men af (kådorna och låren efteråt kunde
f6riakras, at det fkedt. Hvad mera var, for-

ftod denne , at berofva fig all fynbar andedragt*

Icke långe fedan var hår i Stockholm et exem-
pel af en man, fom låg flere dagar iäfom dod,

och lika fom hade han varit utan all andcdrågt,

lä at ock Lik - kiftan infiåldes bredcvid honom,

då han likväl ännu lefde. Folk, at fe honom,
kom--



I777t Jaa. Febi% Mart- i t

Itommo boptals dit 5 och funno foga tecken

til Broftets rorelfe, dl hm likväl långe efteråt

lefde.

En (ädan frivillig dod omformåler ock Herr

Le Catt, i fin Traité des fens, om en Man,
fom hade dylik foroiogenhet, och ofta i Såll-

fi^aper gjorde fig aldeles dod, hvilken likvid til

(lut den olyckan hände, at dä han, i et gode

lag, holl pä at utofva famma konft, glömde han

fkaffa fig lifvet igen, och blef b^rta, emot fia

förra vana. . ,

Hit kan foras den af allmanna folket lå myc^
ket omtalta förmögenheten , at gora fig hård til

den grad, at kunna uthärda de fvärafte ftrafFi

Utan minfta tecken af kånOa> hvarom, ehuru

allmänt tros något ofvernaturligt, likväl erfaren-^

heten af ijelfva månnidco- naturen bäde någon
gång vifat exempel varit at tilgä, når ofning

och egerr determination af arghet eller andra fin-

nes rorelfers updrifvande dertil inftåmt , och
aiialogien med det, fom nu befinnes af det ena

finnets förhöjande, med det andras forluft, kaa
föranleda.

Jag torde hår få, lof, at om andra utvårtes

linnen, ån blotta allmänna kånflan, andraga nå*

gra autoriteter.

At fynen kan lampas efter vara egenteliga

behof och omftåndigheter , vifar icke allenaft

den redan omtalte jeprpsfentation af objeÄer-'

na i rått ftållning, ehuru optiffce bevifen of-»

vcrtyga, at fträlarnas fallande foreftålla dem up
och ned i ogat*, utan ock den (åkra berättel^

fen^ fom Boylb andrager om en man, fom
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långe varit inneflut^n i et mörkt fångelfe, och
i början ej kunnat fe det minfta omkring fig^

men likväl, efter någon tid, begåfvades med god
fyn, at han fä^ forft fin lång, och fedan Mofs
och Råttor, dä de framlupo.

Grunden hårtil år val Phyfiologifk , och lig-

ger i Pupillens fuccefliva opnande i man af ftra-

larnas brift i et mörkt rum, famt tor hånda Re-
tinae mera kånflo- fullhet, efter fom de ofrige fin-

nen icke behoft afficierasj men icke defto min-
dre bevifar den naturens bitråde , at uti alt be-

qvåma fig til erlåttande af den forlufl:^ fom hän-

der våra finnen. Sjelfva begrepet i Själen bi-

behåller likfom girigare och med mera langva-

righet fynens objeéter vid många tiUållen, åa
de Verkeligen vifa fig for ofsj^ et enda ljus eller

eld-kol, fom föres rundt i en omkrets for ögo-
nen, vifar en rund eld-cirkeU och et fken, fom
aldrig lä litet rores i råt linea i luften, vifar

Cg i en långt ftorre continuité for ogat, åfven

efteråt, fedan det verkeligen flocknat.

Det vore et alt for riktåmne, at anföra alla

exempel, huru vi domc annorledes om objefter-

na for fynen, ån de verkeligen åro, alt efter in-

re begrepets bidragande och Ijelfva ögats qua-

lification , fom kan vara olika hos den ena mån-
hifkan, emot hvad den ar hos den andra.

En annan beråttelfe, tagen utur Journal des

Savans for år 1677, bekräftar denna faken åa
ytterligare : en man hade af en ftrång på en Lu-
ta, fom fprang af, under det han hoU på at ftåm^

jna den famma, tått et lä häftigt flag pä ena
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ogat, at fynen dervid förlorades j man använde

til hans hjelp åtlkillige medel emot Inflamma-

tionen, hvaraf efter nägon tid den oförmodade
Verkan blef , at han kunde fe objefterna ganfta

vål om mörka natten, och åfven låfa bokftåfver

med det i5gat, når det opnades, hvilket han ic-

ke kunde med det friflka. Således hade denne
Mannen et åga for dagen, och et f6r natten.

Det fom fåg i mörkret, kunde intet tåla ljus

eller minfta dag, utan måfte hällas (lutet. Sjuk-
domen hade gjordt detta 6gat fä fvagt , men til-

lika lå fenfibelt, at det blott cmottog de fva-

gafte fträlarj men blef väldfordt af de ftark^i^

re. Efrerhand fom detta ogat ftårktes, blef det

likt det andra.

Efter en på en Fru i granftapet forledne

fommar af mig förrättad Starr- ftick«ing, hade
jag tillållc at rona nåftan dylikt, tion kunde,
under den tid ögonen tilbundos, vid det ljukas

opnande nägon gäng, blott når gardinen var til-

fluten, fe fin hand och fingrar, men icke dä
den updrogs, forrån fedan curen vidare avance-t

rat. Alt(ä, fom mörker och ljus åro relativa til

vara finnen, lä begripes låtteligcn, at åfven va-
na och ofning determinera fynen.

Til bevis af åfven horflens förädlande ocli
defs uphöjande, genom flit, vana och de inre
formogenheters lämpande dertil, kunna af dage-
1ig erfarenhet, nog mänga exempel anföras.

Vibrationerna, fom en Viol-ftrång tär, och
defs verkningar pä luften, fom går til orat ge-
nom bekanta cirkel- vägor, gora olika intryck
på olika månnifkon De kunna til dcnhogd hos

fom-
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fomliga roi*a Själen, at hon kommer läfom ifratl

äfi' annan formogenhet, och uppehåller ög blott

vid denna perceptionen*

Det berättas, at hela den häftiga Kngs-lyll:*

lladen, föm gjorde den Store AleXanöer la

ryktbär, kunde bade okas och ftåmmas af en i

Jvlufiquen ofvad Thimotheus, fom med fin for^

tråtfcliga konft, lä forftatt fofva vifla kånflor^

och Upvåcka andra, at Alexander ej var må-^

liare ofver (Ig Ijelf, når han bordt honom fpe*

la någon tid.

Det år derfore icke Underligt ^ . ät Mufique
öfta gor pa var kropp och vara linnen en un*
derbar verckan, at dermed yrfel kunnat curerasi

fom i Hiftoire de V Academie des fciences finnes

anfordt for ar it^i^, och en Dans-mäftares febef

med fomnfjuka, i famma Handlingar for är 1^08.

Och hvem vet icke, at den ijukdomen, forri

Spindelen Tarantula formenes upväcka^ cndat^

med mufique kan afhjelpas?

Sjelfva ofkäliga kreaturen körtimå ifrati finä

bojelfer, af blotta horflens verkning. Hundaf
ficrika och gråta* når man fpelar pä Flute^ men
blifva glade och muntre, når man bläfer päjagt^
InftrUmenter.

Häftar, öaktadt deras tjocka 6Ch med ett

myckenhet hud och kott omkring öronen in*

baddade horfel * verktyg , blifvå modigare af

Trumpeten j och faftån de intet häftigt bullef

äf naturen tala v ftallas de dock genom vanan i

det {kick
i

at tak fkott och Trumilag.

Hvad ofning och vana verkar pä månniftiariS

horfel, vifade den ftore Märtaren LtJLLi^ fom
kun^
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kunde bringa de ofrige Sjåls formogenheterna at

uphora, når han började fin pathctillka ftåmma.

En vifs Lutenift i Venedig, låges efter be*

hag kunnat gifva fina åhörare hvad (lags finnes

rorelfer, han hälft ville. Degen Ijelf begår*

de en dag prof defaf , och Spelmannen for*

ftod ia vå!^ iä ofta, och med den konft flyt*'

ta Dogens kånflor ifrån forg til glädje ^ ifrån

melancholie til ofverdrifven frogd 5 och tvårt*

o»n<^ at Dogen nödgades befälla honom fluta*

med fina la kallade Troll - konfter^ at han ic-*

ke mätte til fina finnens verkningar for horflens

fkull forderfvas.

Nu ehuruvål allmänna kånflan kati til en god
deleriåtta, hvad fom felas pä fvnen, lä kan lik*

val icke horflen det i famma män äftadkommaj
men likväl kan fyneft i allmänna lefvernets be-

qvåmlighct nägot upfylla^ hvad fom felar hor-

Ilen. E^cempel pä dofva, hvilka man fatt i ftänd

at forftä tal och difcourfer^ blott med at fe de

förändringar, fom fke pä Lapparna och andra

talets verktyg, åro nog tilräckelige. t obfer-*

vatioiis de phyfique^ Tom. II. p. löp^ talag

om en Köpmans- huftru i Amiens^ är 1700, fom
forftod alt hvad henne fades, endaft hon af Låp-
parnes rorelfef, aktfamt efterläg alla ändringar

af uttalet, och var hon dervid lä tårdig, at hon
i alla lållfkaper forftod alt hvad fom fadesj åf-

ven om de ej talade hogt^ utan blott rörde

munnen til tal, utan roft. Taltes et främman-
de fpräkj låt hon det ftraxt mårka-

Ehuru 1 allmänna lefvetnet den, fomfef och
icke horer^ hafver i behåll et högre finnes bruk 5

4
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ån den, fom mift fynen med hordens bibehål-

lande j lä år dock den, fom af iodelfen år dof,

altid tillika ftum eller utan tal, och i den de*

len mera at beklaga, ån en fodd blind. Ty
faftån flera ting i denna verlden åro at fe, ån

at hora, år dock pä forlHndets vagnar, mera
at lära for den, fom horer öch icke fer, ån for

den, fom fer och icke horer. Icke de (lo min-
dre år det forundran vårdt, at man ofta fedc

dofva och dumba, fom uti befynnerlig färdighet

at göra efter, hvad andra månnifkor förut vifac

dem, gått vidare ån de fläfte, med fulla fin-

nen begäfvade, kunnat hinna komma*

Hår i Stockholm hafva i:t\Q dumba broder,

af namnet Bcnge, i den delen varit bekante,
hvilk^i i mänga forråttningar och flogder , fom
t allmänt lefverne förefalla, varit åfven fä otvung-
ne, fom andra, och i fynnerhet i Silkes-väfnad

och viflTc Fabriks -arbeten vifat måfterliga prof.

Hvem vet icke, at under den tid, fom Peiron-

fka Silkes- våfveriet var i fin hogd, de Tyger
aniägos for de bäfta, fom defle broder arbetat?

Uti iållfkaper kunde en obekant ej veta, om
delTe hade nägot lyte, emedan de (ä vigt och
artigt fig i Societeten upforde. De gingo pä
Jagt och voro gode fkyttar, kunde ock flere

jTpel, fom allmänt brukades, forftodo åfven en-

famme pä en Spel -jagt fegla til Herregardar

omkring Stockholm, där de förut varit med an-

dra. En ung Helsingius, fom ofvar fig nu
fortiden vid Siden -Fabrique hos en fin Broder:

år åfven, ehuru dof och dumb, ganflca fnåll,

låraktig och hafver gjordt goda framfteg.

Man
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Man kan låledes låta en dof öch damb at ef-

tergöra dtt fom vifo : man kan låra honom fkrif-

Va och åfven låfa^ i det man vifar honom tin-

get^ och fedan flcrifver det med vanliga bojk-^

ihifver och vifla caraéterér, fom alcid åro bund-
lie til det eller det tinget: laledes kan han med
mera lätthet tPtcrapa alt hvad han fer^ ån den
fom genom horden hindras af andra avocamen-

ta 5 ac fa noga lälU (ig vid objeÄenias men med
feegrepet fattar han ickc derrore alt hvad han

eftergör. Alla fubflantiva^ både ting och per-

foner, kan haft lått låra ^ men alla adje^liva blif*

Va honorii dedo Tvärare at forftäj de kunna ej

la Val utvilas j de åm qualificationer^ fom icke

fned tecken gåras begtipeliges och altiä blifvei*

forllSndet mindre iipöfvadt och undcrråttadt hos

den^ ibm itke horet ^ ån den fom icke fer*

Hvad Ammai^ åfVen iitråttat til dumbarB upof*

Vnnde at tala^ åt ftog bekant genom det 5 al

han latdt (adana ijélf^/a nred talets verktyg efter-

göra den {täilningeii^ fom for hvarje bokftaf

Varit hade med Cyn Och känfel äfmått pä en
talande. Hviiketalt bevirar^til hVad grad et fel pä
utvårtes linnen kan erlåttaSj genom de ofriga^

dedo nogare aktiamhet, och at detta (kcv eftef

naturliga intryckens lämpande efccr våra behof.

Det år dock en fanning^ at iäfom allmånriå

kanflan ingär i alla de öfriga urvartes finnen^

och är iä tiodig, at om den ar barta^ lä fela

I

ock de ofrige: altiä är oidk fmak och lukt, lä*

fom hanne nårmaft liknande^ nådigare ån fyn

och horfel for värt lif} men horflen for begre-^

B pee

\
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pet och forlländct nödigare ån fynen^ ty til un-
dervifningen om alt, ftall det niårta horas: de
måfta fanningar lågas ofs af andra, men icke iä

Klänga behotVa fes.

Man kan i anledning håraf domma, om den

ifrän fjelfva fodelfen dumbe, fom omtalas i Hi-
ftoire de TAcad. des Sciences, är 1705, om hvil-

ken, dä han i oförmodad haft begynte tala, un-
derfokning fkedde, och befans, at han nägra må-
nader förut, begynt hora ljud af ftorre dän och
lorl, läfom af klockor och dylikt, och fedan

af annat ljud, och at detta forll fkedt, efter et

flags utflytande af defs oron, likt vatten j men
at han for fig fjelf börjat de följande månader,
fedan detta fkedt, intil den ftund han forfokte

tala, at hemligen gora fig van och färdig, at

iäga efter alla de ord han hörde 5 ftadgande fä-

ledes härigenom utmålet, och äfven htrte vifTa

begrep vid de ord , han dä forft kunnat begyn-
na ofva fig vid 3 men icke tilforene, och lä län*

ge han intet ljud hörde.

När han dä fiuteiigen trodde fig väga pa^

at a[bryra fin tyftnad, utmärkte han fig f6r(ba

gängen med talet, hvilket i början var ofull-

kornligare^ men efter hand mera ftadgades : dä

ock begrepet, fom mera tiltog af den äter-

vundne horflcn, hjelptc honom dertil. Präller-

ne, ibm dervid togo honom i forhor, hvad hans

tankar varit om GUD, om Själen, om goda
och onda moralifka gerningar, mäfte inhämta,

at han om alt flikt icke gjordt fig nägon tan-

ka: och faftän han varit född af Catholfke För-

äldrar, och biviftat MeflTan, famt varit lård at
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gora korfs* tecknet, och falla pa fina knån ^ få*

lom en lom år iladd i lina böner, fa tilftod han

(ig dervid intet begrep hafva tåftat, och icke

dervid förenat något rätt uplat, Häraf vil {lu-

tas , at den fornåmfta grunden til månniflcans be«

grep år at hämta af de intryck fom genom
utvårtes finnen gifvas och bibringas. Och fom

delTe intrycken gifvas flarkare på vifTe, når en

eller nagre af dem fela, iä verkar ock dä Sjå-

len i (amma män ftarkare med fina inre formo-

genheter»

Til hvad underbar fullkomlighet lukten åf-

ven kan upbringa^ hos männifkor, af vana och
cgenteligt upofvande, når nemligen de ofrige

utvårtes linnen, och hålil fmakens naturliga for*

nöiande, icke dervid iär gora något hinder, vi-

far Negrertvas eKempel på Antillifka oarne, hviN

ka, lika fom Jagt-hundar, kunna på fpåren up-

foka andra männifkor, och forftä at fkilja en

Neger ifrån en Européer.

RiddiHxn DiGBY anforer eJcempel af en

yngling, fom under et förödande krig, ifrån fin

forlla barndom, varit nodfakad hälla fig i flvO*

gen med fina foråldrar, hvaråft han endafl blif-

vit upfodd med rötter och växter. Denne kun-
de pä l]eifva lukten vådra up andra, och veta,

når någon ankom, lä at han kunde varna fina

anhöriga for fienden* Når denne federmera blef

tången, förlorade han, genom Iefnads*{åttets för-

ändring, fin formogenhet af flark luktj men
behöll icke dello mindre en del deraf, få at

,

när han blef gift, han fom en hund kunde fkil-

ja a la pijie, lin Huftru ifrån andra qvinnor.

B a Hvad
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Hvad i Journal des Savans^ for ar löSp, omför-

iråles, om en Munk i Prag, hviiken af blotta

lukten kunde fkilja en kyfk och ogift qvinna^

ifrån en fom var annorledes , inftåmmer härmed :

och kan med flcål tvifvelsmål yppas, om en lå

vida med lyckelig lukt bcgåfvad man, kan kal-

las i fanjhållet gagnelig.

I lika forhällande bibehåller fig åfven fma*

ken god, liflig och naturlig, när den famma fär

vara ledig ifrän all den ofverflod och vålluftig*

het, hvarmed en oordentelig lefnad och de of-

figa utvärtcs finnens retelfer ofverhopa. Vanan
och inbillnings - kraften verkar åfven , lä vål i

detta finlighets flaget, fom i de andra.

Hvarifrån kommer el jeft, at den, fom af bör-

jan ll:yr, til exempel, CafFé, for defs bäfkhet och
retande art, får med tiden deruti fin ftorfta väK*

luft ? Den forfta Oftra man fmakar, upvåcker
en flags ryfning och affky> men bhfver efter-

hand en utvald läckerhet. Pläraf komma lä oli-

ka kok , och {ä olika lått i matlagning hos oli-

ka folkflag, och at den ene ftyr, hvad den an-

dra med behag utväljer.

Det följande y beflående af Anatomijha och fhy*

fiologifka anmärkningar^ om våra utvårtes Sinnen^

[kal inforas i ndjia ilvartaU

ROLAND MARTIN.

FÖR-
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FÖRSÖK
medSaltfjo-vatten^ uphåmtadt ifrdnftån e

djupj ul hefparmg affdrjkt vatten
;

af

ANDREAS SPARRMAN,
Med. Do(3.

Genom Engelsmånnernas fifta omkring Jord-
klotet och inom Södra Pol-Cirkelen for-

rättade Refii och gjorda uptäckter, kommer
<iet förmenta ftora Söderlandet at forfvinna, men
deremot Verlds-hafvets grånfor at utvidgas* Dä
jag, under famma refa, och en annan förut til

China, i flera är maft plöja det väta Elemen-
tet, och erfara hafs- vattnets bitterhet och lälta,

var jag ofta omtånkt at an(tålla forfok, om fam^

jna vatten vore på djupet lika vidrigt for fma*^

ken, fom uppe i dagen. Ändteligen fick jag

anledning dertil, pä hem-refan ifrän Goda Hopps
Udden, med Sven(ka Skeppet Stockholms Shtty

och har nu den åran at meddela K, Academica
mina forfok.

Den I Jul. 17.7Ö, kl. 9 f. m. dä vi räkna-

de ofs under 29 gr. min. Nordlig Latitude,
och 58 gr. ^l minuters Långd Vefter x>m Pa-
rififka meridianen, foll det mig in, at nyttja

det då varande lugn, til at Jättare, ifrän ftorre

djup, uphåmta vatten, hvilket jag förmodade
vara faltarc och bittrare, ån vid vattu- bryner.

Jag ville forfoka det med en och annan fjuk om
Bord, fom plägades af et ledfamt magref och

B 3 foi-
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forftoppning ^ hvilka med nägon liten båtnad

druckit, och tätt opning af hafs- vattnet iFrän

ytan. Til den andan,

I ro. Nedfirades ifrån Skepps- altanen en tom
lialft- annat quarters Bouteillc, bunden med fin

hals vid ofre andan af en vid pafs alns lång trå-

fticka, vid hvars nedre ända et lånke-bly af 4
markers tyngd var håftadt lä,

,

at det ej kunde
komma åt bouteillen. Korken var tilbunden

med en tjärad Segelduks • lapp, i tanka at hin*

dra vattnets hailigare intrångande: men dä bou-
teillen var uphalad ifrån nägot ofver 80 famnars

djup 5 befaris den ej hafva uthärdat vatten- co-

lumnens tryckning få val, fom korken, utan

bottnen var forlorad s cylindriflce delen hade

under ljunkandet håcktat fig vid iånke-blyet^
men halfen fatt faft fäfom förr, ©ch korken var

orubbad.

2:0, Nedfirades en annan bouteille , åfven

korkad , men ej tilbunden med lapp : korken
var affkuren jåmnt med halfen. Dä vid pafs 50
famnar af linan utlupit, uphalades bouteillen,

och korken fans, til z lineers långd, nedtryckt

i halfen 5 men fom ånnu intet vatten inkommit,

nedfirades hon äter, då vid uphalandet ifrån 60
famnars djup, bouteillen fans fyld med vatten

up til tredje -delen af defs hals, och den nu til

half- annan tums långd i halfen intryckte kor-

ken hvilade pä denna vatten - yta , och tåppte

icke defto mindre bouteillen lä val, at ej en en-

da droppe utlåkte, då hon vandes up och ned.

Et ftort antal fmä luft-bläfor, formodeligen af

den forr inftångde luften, upftego och likforti
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häftigt utjåfte. Ändteligen utdrogs korken, och

jag fmakade på vattnet, famt nedfvälgde nägot

deraf, utan at finna det ringafte äf den äckliga

fmak, fom vattnet i hafs-brynet eger:^ det tyck-

tes väl hafva en ftarkare, men ren lålta. For-

fte Styrmannen, Herr Burtz, och Skeps- Pre-

dikanten, Herr Barkenbom, inftåmde med mig,

at det förekom dem fom färfkt vatten, hvaruti

kokfalt var uploft. Herr Aflillenten Bellm an,

fom til läkemedel nyfs förut druckit vatten frän

hafs-yran, fann detta frän djupet, ej pä långt

når, fä vidrigt: andre Skeps - Chirurgen anfäg

det fora en nägot for ftarkt faltad bouilloa.

Vinden, fom upkom, hindrade ofs ifrån vi*

dare uphåmtning den gängen. Nu hade val

prof genaft bordt anftäUas , om vattnets halt

var fvarande emot fmakenj men fom detta for*

drade grundelig infigt och mänga tilbehor, fom
ej voro til hands, lä korkade jag igen Bouteil-

len, och forvarade den til min hemkom ft, dä

jag anmodade Herr Profeffbren och Riddaren
Bergman, det ville han profva vattnets råtta

halt. Jag hoppades, at den rena fåltan vattnar

tycktes ega, fkuUe någorlunda bevara det fräa

at; ruttna. Månne icke Forfynen begäfvat det

pa djupet ftillaftäende vattnet med en renare iål*

ta, for at bibehålla det frän rota?

Nåfta Sondag, d, 7 Jul. efter middagen,
uphalades äter flera bouteiller pä famma fått.

Jag drack af alla, och tyckte mig finna vatt-

tiet ega renare men något faltare fmak , ju län-

gre frän ytan- Vi blandade hälften tårflvt vat-

ten med detta frän djupet, och det tycktes dä

B 4 va*
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vara nåftan lagom falt til Ärt -Toppas och viffa

andra rätters kokning. Således tyckes härige-

nom hefparing kunna göras hade på det lalt och
pä det tårfka vatten^ iom til matlagning åtgår:

och torde detta i fynnerbet kamma väl til måt-
ta, vid timad brilt på tårftt vatten^ dä aniingcia

nödigt bråafle eller Macbine, för det faltas de-

ftiilermg, ej vore at tilgå*

Det foll mig nii åfven in ^ ar något intryc*

Ica en Jiten fpik eMer nubb i korken på en af
de bouteiller^j fom nedfirades^ for at le,, hvad
verkan vatten- columnen kunde bafva på dennes
flata liufvud. F61gden var den, at korken nu
€j ftadnade i halfen, fafom ide förra forfoken^

utan blef aldeles nedtryckt under vatten^ -ytan i

bouteillen, och låg dår tvårs^fors.

Vattnets upfordring ifrån djupet blifver gan*
Ika Mtt, med enfiflv-lina, et ianke och en bou-
teille: hvar Perfon kunde^ i ftilla våder, uphåm-
ta for fig ijelf; ja åfven da det blåfte, i h vil-

ket fednare fall hogft en tjerdedels timme kun-
de komma at forfummas med at dråya Skeppet
bi och åter fylla Seglen. Än lättare kunde up-
håmtningen verkftållas, och mycket på en gång
uphalas, med dertil inrättade Koppar-cylmdrar^
fom kunde fkjutas inom hvararKlra, for at låtta.

och päfkynda nedfjunkningen , och vid uphalan-

det komme at til ftorre delen utdragas, på lått

fom et Tub -r5^r^ med tjenlig opning for vattt-

iiet at intränga fig,, från det djup man behagar.

Det tyckes naturliger^ följa och bora forfokas,

at om man val täppte denna opning med fil-

ften eller med något poreuft trå> (kulle vattnat

fräö
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frän djupet raed famma moda och fkyndfamhet

blifva filadt, och ftrax tjenligare til fina be-»

h6f.

Torft år en odrågelig plåga : den kommer
tungan at likfom håfta vid gomen med et fegt

Hem, famt gor månnilkan både mål -los, magt*
los och tanke -los. Jag onfkar derfore hjårteli>*

gen, at detta må gifva anledning til lattning

for vanmågcige, torftige Sjo-mån, i brift af

godt vatten.

Hafi-vatten från anfenligt djup*^

underfokt a^

TORBERN BERGMAN.

Herr Doftor Sparrman har lemnat mig
några bouteiller Hafsvatten 5 från 60 fam-

nars djup, med begäran, at jag ville dem pä
fin hailt undcrfokaj och fom detta kan tjäna til

uplyfning om hafvets beftafFenhct på djupet,
tager jag mig frihet, at til Kongl. Vet. Aca-
demicn inlemna utflagen af mina for(ofc, Bou*
teillerne erhöll jag val i början af Oftober, men
andra fyflor hafva uppehållit profvandet til flu-
tet af Öecember.

Vattnet befans klart , utan all kikt , och ehu-
ru fmaken ej var behagelig, marktes dock in-
galunda den motbjudande vidrighet, fom annars
gor Hafsvattnet odrickeligt. Jag bor ock näm-
na, at dcfs gråvitas fpecifica, vid ly graders

B f var^
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värme, funnits emot deftilleradt vatten, (äfom

I, oi8p emot I, 0000, hvadan ialedes i kanna
deraf våger ipo,fipp lod.

For at lä mycket bättre kunna (kijja de up-
lofta åronen ifrån vattnet och ifrän hvarandra,

gjorde jag forft några fmå forfok, fbm kunde
vifa, hvilka voro närvarande.

Vattnet gjorde papper
, fårgadt med Lakmus

och Fembock, litet blåare, til tecken af någon
ringa del abforberande jord, uploft i luftfyra-

JLakmus- tinftur ändrades ej mårkeligen.

Uplofnlng af tung-jord uti faltfyra tålde ftrax

et fint hvitt pulver, hvilket ej löftes i ko-
kande vatten, utan förhöll fig aldeles fom tung-

fpat, och utmårkte, at vitriols-fyra finnes der-

uti. Detta prof år af alla bekanta det (åkrafte,

at roja vitriol-fyran, faft ån ock defs mångd vo-

re lå liten, at den på alla ändra lått år omärk-
lig. Hvarmed den hår år bunden , vifar fig

ftrax.

Socker-fyra prxcipiterar genafl: et hvitt pul^*

ver, hvilket beftår af kalk med henne förenad.

^Således måfte vattnet hålla Gipsj ty det hyfer

både kalk och vitriol-fyra, hvilka förenade defs-

utom icke kunna åtfkiljas, hvarken af kokfalt

eller magnefia falita. Om bitter -falt år nårva»

rande, kunde af detta forfok icke urltiljas.

Alkali fixum fåller en hvit jord , fom under-

fokt fans vara Magnefia,

Så kallad blod -lut vifar intet fpår til jårn.

Således håller detta vatten, utom kokfalt,

något gips och roagnefia, uploft i faltfyra,

At
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At nu närmare finna mängden af hvardera

åmncc, utdunftadcs i kanna aldeles til torrhet,

da hela relidimm fans våga 8,46 lod. Härefter

tv^ättades det väl med fpiritus vini reftificatifli-

tnus, torkades och vägdes, dä 1,77 lod funnos

genom uplofning vara fränfkilde, beftäénde af

magncfia lulita, fom efter utdunftning erhölls al-

lena. Detta deliquefcenta falt har vid vattu-

profven gjordt- mig mycket befvår, det hindrar

de andra ämnenas cryftaliifation, och går in i

dem, dels med cryftallifations- vattnet, dels in^

trångande fig i alla minfta mellan-rum, hvaraf dc

råtta quantitcterna forvillas > men på anförda lått,

kan all flik oreda forekommas.

At vidare affondra bitterfalt, i fall det vore

tilftådes, päHogs helt litet och kokhett vatten.

Bitterfalt lofes pä detta lått ganfka lätt och ha*

ftigt, hvs^emot jag funnit kokfalt foga mer lo-

fas vid kokhetta, ån vid medelvarmej ty de ap-
lofta mängderna åro til hvar andra, fom 77 til 71,
Nägre nyare Chemifter päftä väl, at kallt vat-

ten lofer mer kokfalt, ån varmtv nien det flri-

der bäde emot fakens natur, och de forfok jag
anftåkt Imedlertid vinnes derigenom en utvåg,

at tämmeligen noga flcilja bitterfalt och kokfalt

ifrån hvarandra, dä de åro blandade. Utflaget
af mitt forfok i närvarande håndelfe vifade, at

vattnet icke håller *det ringafte bitterfalt , hvi];-

kct annars gemenligen plågar träffas i Hafvet,
åtminftonc emot ytan.

Vidare uplofles kokfaltet, dock med lä knapf
vatten, at gipfen blef qvar. Denna gipfen la-

des i coDcen^rerad ättika, och vifte en liten fras-

ning.
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ning, genom inblandning af den abforberande

jord 3 fom varit i luftfyra uploft; men den var

lä ringa, at gipfen fedan, afflvoljd och torkad,

knapt mårkeligen fans minflcad.

Med kalicvatten vinnes åfven utur detta vat-

ten ct hvitt praecipitat, fom nåftan helt och
hållet beftår af magnefia pura, och läledes lo*

fes i fyror utan fråfning, dock vifa fig några fä

fråfande partiklar. Efter all anledning, har vatt-

net hällit bade mer luftfyra, och i hanne up»
loft nnagnefiajf men defs fqvalpning och blott-i»

ftållning for värme , hafva pa la lång tid efter-

hand affkilt den förra 5 och dymedelft falt den
fcnare.

I följe af de anförda forfoken, haller läledes

detta Hafsvattea pä kannan : Kokfalt ä, 48 lod.

Magnefia falita i, 77
Gips - - o, Zti.

Den i luftfyra uplofta magnefian utgjorde

tnindre ån af et lod.

Orfaken, hvarfore vattnet pa något djup år

fran den äcklande vidrighet befriadt, fom i ytan

gor det obrukbart, tyckes vara den, at de oråk-

nelige fifkar och kråk, fom do i Hafvet, up-
fimma och egenteligen forruttna pä ytan. D^t
år bekant, at döde djur upfvålla och flyta up^
få fnart någon invårtes rorelfe börjar arbeta pa
deras forftoring. Hårtil kommer, at pä ytan år

gemenfkap meri fria luften, och juft den mångd
kokfalt närvarande, fom måft befordrar forrut*

nelfe. Man vet, at detta falt, i liten mångd, pä»

llcyndar forftoring, då det i tilråckelig quantitet

tindrar den famma* Mänge tro, at Skaparen
lagt
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kgr kokfalt i Hafvet, f6r at emotfta rota, men
det år juft tvärtom, ätminftone i ytan: forgän*

geliga åmnen mäfte uplofas, annars fkulle flväde-

platlen fnart blifva obeboelig: forruttnelfe år lä-

ledes nödvändiga men at göra denna ohyggeli-*

ga operation drågelig, har Naturens HERRE
lä beftyrtjat den gar (ä fort^ fom mojeligt år.

Det ftora nederlag, fom Rot-mafken gor pl
Rag - brodden, har upmiintrat mig, at

eftcrfoka denna ånnu obekante forcdare, pä dec
han mätte til förvandlingar och hushållning rät-

teligen kännas, och medel päfinnns, at honom
forminOva och, om möjeiigt år, utrota.

Når Rägen år iipkommen, och har i til z
blad, begynner mafken i jorden afbita den fpå*

da ftjelk, hvarmed Rägen upgrodt. Långe fök*

tes fkade- djuret, vid de döda ocli kullfallna bla-^

den, men akid fåfängt. Andteligen, när han iägs

efter i de gröna blad, fom begynte luta, fmä*
ningom forvilTna och aftyna, blef lian Urax fun*
nen.

MaOren år nåftan hvit, tvä linier läng, hut*
tudet fpitfigt, ytter ft fvart^ fom liknar et la-

RÖN
Om Rot-mafkeni

ingifvet af

CLAS RIERKANDER,
Cömminifter i Göthene vid Skara*

dant
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dant ftrek, V. Har aldeles inga fötter, men
ringarne åro lo. Den andra andan eller ftjer-

ten år likafom tvårt afhuggen,dock något ojämnt.

Han eger inga fötter, framkryper derfore endaft

genom kroppens ringars eller ieders rorelfc, ge-

nom deras iitrtråckande och äter hopdragande.

Om höften lyyf, hemtogos mafkar, fom^
forfedde med tjänlig foda, lades i en Glas-burk^

ofverbunden med pappers - lock , och til hälften

fyld med jord, at undergå foivandling , hvilket

de om vintren icke gjorde. Ar 177Ö5 uti April

och Maj, lago famma flags mailcar uti Åker-
jorden i den atbitne Rågbrodden qvar, af hvil-

ka en myckenhet pä famma fått infamlades, fom
vid flutet af Maj forbyttes tii puppor, och ut-

kommo deraf Flugor, den ip Junii och föl-

jande dagar.

1:0, Mufca (ecalis. Flugan år nägot mindre
och fmalare, änden vanliga Stugu-flugan. Krop-
pen afkgrä, tunt beklådd med fvarta har. Ögo-
nen bruna, med hvita ränder omkring. Snytet

fvart. Benen hårige, de forfte Icdcrne lika krop-

pen , de andre ivartc, yttertta andarna hvita.

Vingarna fkinnnde af roda och gröna fårgor.

Magen har 4 leder. Vägftångerne hvita. Imel-

lan ogpnen fmä antennoe , med utfittande fvar-

ta här.

Pä denna orten (äddes Rågen, \yj6 den iz

Augufti, och den 31 i famma manad, blef han

fkadad af denna mafken, hvilken ibland aldeles

atbiter, ibland fticker hal pä ftjelken, och ut-

fugcr defs fota faft, hvarefter han kryper til fle-

ra, och gor likaledes. Jag har ofta funnit vid

et
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et brodd-fträ^ ^ ä 5 inafkar, af hvilka fomlige

endaft inlluckic hufvudet ,
fomlige inkrupit i

den fpåda Itjelken. Af defle anmärkningar år an-

ledning at tro, det madvarne, juft de dagarnc,©!!!

icke redan förut, af ägg åro utkläckte, når

Rågen (ås, emedan de åro ftrax fårdige at gö-

ra ikada, och gemenligen fulivåxte. Det år be-

kant, at fomlige (logs Infefter, på en gäng och
vifTe tider, lågga aggen 3 men de Flugor, fora Iro

ågg-alller, torde vara benägne flcre gånger, om
icke hela Sommaren, at foroka fit flägte, lä of-

ta dem gifves tiltälle. En åker, h vilken grän»

fade intil den, fom (åddes den Augufti, låd-

des 1(5 dagar fenare , blef angrepen af maflven til

Mufca calamitofa. Månne denna Fluga låtter

aggen i den fpäda holl-broddcn, fom dar utklåc-»

kasj och den lilla mafken fedan följer bladen

efter ned til roten, och upfråter blad - lljelken?

At lä fker, är anledning at tanka, emedan ma-
fken ligger inuti (Ijelken, och är i forftone gan*

flca liren, men alt mer och mer tilvåxer, at han

i November år fuUkomligen ftor. Nägre Landt-
hushällare råda, at lä Rägen och Värläden ti*

digt, pä det ftjelken mä blifva Rråf for mafken

5

men man finner af delTe anmärkningar, hvad
hoft-lådet angär, at både tidigt och fent lådd

Råg fordårfvas af maPKar, om icke af et och
famma, dock af flera flng. J77f9 förtärdes

Råg-brodden af Mufca k-calis, men 1776,- af

Mufca calamitofa, och det formodeligen af den
orfak, emedan hörten var^ på denna orten, det
fenare året, längre blid. Det blir angeläget for

en hushållare, at kanna defla Flugor och flera

yrfån, fom åro pä hans egor, hvilka gora åver-

kan
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kan på (ådeh^ hvarefter han någorlunda kullde

råtta fig med utlädet och botemedlen.

Skadan, Com Mu(ca (ecalis Brorfakaf^, åf
|

mycket fynbar pä den fpåda och nyligen up* I

komna Räg-brodden, hvilken faller omkull och I

ruttnar j men något mera fordoldt år det nedcr*
|

lag^ fbm den här efter belkrefiie maften gor^ I

hvilken längre fram pä höften, når Råg*brod- I

den fatt mänga grenar eller fmä ftjelkar, atbi*

ter de fpådafte bladen, fom fid upvuxit, h vil-

ka likafullt ftä qvar i hoiforne, och endaft gul-

na i topparna j men ej, för tillagande kold ficull,

forrån påföljande Var, aldcles fortorkas, Decta
ftora nederlag är i fornone, fom fagt år,^hälll

for ovana ögon, intet märkeligt, hvarfore Åker-
man om hoiten fågna fig af vackra och gröna
åkrar, men beklaga Hg, den påföljande Somma-
ren, ofver mifsväxt och fvag bärgning.

Map^en^ fom haf ofvanfore omtalas, år gul, 1

forPjone mycket liten, fom et Mannagryn, méii

tiivåxer, at h^ui i November är en linia Jang,

Hufvudct fpitfigt, och har et tädant fvMrt ftrek

V* Efter afklådd Puppe-hud, framkom fol*

jande Fluga :
,

2:0, Mufca calatnltofa. Flugan år ganfka liten*

Hufvudet, broftct och benlåggarne fvarta. Ma-
gen rodaktig, (kinande, har f ringlar. Anten*
na^ åro forft en liten knyl, fom det minfta fro,

på hvilken (itta nigra fmä har. Vingarne råc--

Ica utfor kroppen, ligga pä hvarandra, at de ut-

göra en oval, och lyfa rodaktige*
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!77f deil 9 Növ* och 177(5 den tf Nov.
Utkläcktes i varmt rum uti Glasburk;^ Flugof

henuagne Mafkar* (*)

(*) Af Maficar^ forri vid hemtagandet frän R%brod-
den vofo mycket fitiä, at de icke kunde fä nogi
förut, fom önton Varit, ätikiljas, hafVa ånnu flera

fmä Flugor i Glasburk framkoiDmic, hvilke här^n*
daft efter deras förvandling kärteligen bcfkrifväs,

1:0 Mu^cå n}elo^^ Flugati t liriea läng» Hufvudet
fvart. Antennas länga. Broftet pä ryggen fvart^
Under grått. Magen har 7 ringlar, rödaktig^ fpiu
iig ät äiidah, Vinc^arne ligga på h varandra. F6t-
terne nåft kroppen gräaktige, de ytterfta kderöå
fvarta

Hannarne loekadé Honorna^ bch fåkte åt r^tå dem
til fammangäng. S<vm alfterlemmarne futto hos
bagge könen vid magens ånda, fä mälte ftjertarné
tiHammarls. Fram uhdér fin kropp, krökte Hahnar-*
ne lljérten, och gjorde t\\ rund opning pä honom|
paffade fä Rjerten emot Honans fpitfiga måge^
hvilken til eh del Infårdes i hans kröpp. Kår da
fä fogat (ig med hvarandrä

, fvingade % Hanöeri
häftigt omkring , och (tålde fig 1 rått linea ^ det år^
at Hannens harvad vånds fig ät eti fida^ oeh Ho-^
närts ivårt emot. Inga Flugor hade 1 fit fängelfe
nägot bilager, met än defiTa. 1775 d. X-^ NoVemb.
framkommo några Flugor , hvilka förökade fig alt
mer och mer, at de^ omkring den 8 Aug. 1776^
Voro til fä fior myckenhet^ at de i Glasburken un-
der flygten icke kunde raknäs. Om Vären roro
Flugorna fynlige i gödfel hoparna.

t\o Mdifsa tripunBatä. Bröft och hufvud iVartä.
-Kroppen härig. Ögonen branå. Magen grå^ af-
läng, med fvarta fläckar inunder i en Hnea, yt*
terft fvart Föttertie länga, och dt fråmfte hvita i

andarna. Vägrtängerne hvi^a.•C
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3:0 Mufca hordn. Hufvudet och broftet fvar-

ta. Magen och fotterne grå. Vingarne längre

ån kroppen och hvita, med 5 ådror. Antennas

eller fproten fvarta, fmä, Tpitfige, | linea län-

ga. Flugan år ganfka liten.

Mafken hvitgul, ofver i linea läng, vid bak-
åndan tvårt afhuggen, Hufvudet (pitfigt och
nägot (vart, af defla ftrek V. Af Maftar ut-

kommo i Jul. 1776 Flugor. Maflvarna hade om
våren förut, mail til hälften pä fomlige orter,

fordärfvat korn-brodden.

Hoft och Var har jag anmärkt flitigt, i fle-

ra är, hvad flags Yrfän vore ibland Räg-brod-
den.

Flugorna begynte, den 9 Febr. 1776, i Glasburk, at

krypa utur puppe-hudeu. Syntes förft i Junio uti

godfei- ftackarna.

g:o Mufca trnncata. Hela kroppen fvart, något 6f-

ver en linea läng; Anrenn^ karta, pårlband-like.

Magen fkinande fotn fvart glas , rund cch likfom
tvårt afhuggen. Fötterna gulaktige. Vingarne åro

längre ån balen, de ligga pä den famine, men få,

at de innerita iidorne ej näka hvarandra , utan lem-
na litet rum imellan fig* De utkläcktes i Glasburk
omkring d. 29 Junii 1776.

4:0 Mufca mvalts. Läng i linea. ögonen ftora

och gröna. Antennaj Imä med nägra här i andan.
Br6(iet pä ryggen härigt, inunder gråaktigt. Ma-
gen har 5- ringar, gläofande af grön färg. Vingar»

ne räcka utanröre kroppen, ligga i oval , och lyfa

af roda fårgor.

I Glasburk frarnkommo Flugor omkring d. 20 Jun,
P^allän uti Nov, 1776 våren gäng 13 graders kold,

öch 4 tum djup fnö; fonnos likväl delle Flugor, un-

der töväder kfvande ibland Rag brodden, d. 17 jb(£C.
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den. Dä Maftarna gingo ur fit flcal^ fags,hvad

afvel deraf blef. Når hårjåiltrte fans^ at de åkrar,

fom det aret voro gödde, hade måft Rot-maflr^och

man i gådfel-ftållen Tag defTa Flugor och flera Sä-

dens forodare tufendetals om dagen flygande

,

jåmvål fmå hvita Phalssner om aftnarna, kom
man efter ak detta mer och mcrpålpären, och
fann likafom nyckelen til (torre och fullkomli-

gare ljus i laken 5 at uptåcka utvägar til denna

afvels utodande.

Forvar!ws'öch Botemedel emot Rot-mafken af

defTa och fkra flag, torde man, enligt foregåen-

de uplysning och anmärkningar, kunna foreflS

följande

:

i:o At gådjlen hålles imefidngdy eller pä annat

fatt förvaras^ at inga InfeBer komma til henne

^

Huru detta Hcnl Skt ^ lemnas til forfarne Landt-
hushallares påfinnande* At hafva godilen förva-

rad inom dcrtil färftilt uptimrade hus, år be-

fvårligt vid defs utkörande, det år tillika fkogs-

odande, och pa Slåtcbygdcn låter det (ig fvarli-

gen gora. Följande nnnit kottfamma fält , har

jag brukat.

^Om vintren famlas ihop ifrån Fåhufet all deil

hafm, fom lemnas och ej upåres af kreaturen*

Når fnon år bärtgången, bredes denna halna

tjockt ofver godfel- högarna, dercfter hemkoras
fiere lafs granris * qviitar och läggas ofver hal-

men, hvarigenom den fdr ftormvåder hvilar båt-

tre ftiila ,
godflen år deraf jmer betäckt, och

brinner båttre tilhopa. Når af: Solens hetta,

i
barren begynna afFal|.a, kaftas. åter fårfka gran-

C % ris-
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ris-qviftar ofver de förra. Dä Vinter -godflen

år fä bevarad 5 kan fedan, dar rumär^ ny plats

göras for den, (om famlas om fommareni hvil-

ken hvar morgon bor vål^ efter utkaftningen, med
granris- o viftar, dar de tilråckeligen finnas, eller

annat tjänligt, ofvertåckas. (^) At detta fä myc-
ket bättre niä verkftälias , borde godfel-lamlin-

garne vara belagne pä torra, och ej på djupa
och finka ftållen, dit mycket vattn famlas, fom
gemenligen hela aret dar qvarblifver*

Detta Forvarings-fått torde de Landthiishal-

lare betjena fig af, fom hafva land-jord, och for

den orfaken fkuH, icke bruka, forrån om Hö-
ften, utköra godllen , dä Rägen ficall iäs. Uti
otåckta godlel- famlingar , hafva Iniefter, hela

Sommaren igenom, ymnigt tilfålle, at lägga fi-

na agg, hvarfore åker- jorden, där denna utbre-

des, blir ofta af Rot-mafken måft angrepen.

Vil man, under klart väder, beftäda defle åkrar,

fynas millian-tals Infefter flyga ofver dem, nära

vid jorden.

Z\o At godjlen om våren utkåres. Af anm.årk-

ningarne befinnes, at de Mafkar, iom uti Maj
hemtogos ,

begynte den 19 Junii, at förvandlas

til Flugor. De fom frivilligt ur äker * jorden

framkommit, iutto til myckenhet famma tid

ibland Rägen. Juli delTe dagar utkördes härpå
or-

('^) En af K. Academiens Ledamöter har härvid an-

märkt, at Flugorna med fådan täckning, knapc

kunna hindras ifrän , at flåppa (ina agg i gådflen

,

hvilket ock fynes troligt. Täckningen - kaa döck
ftä at förféka.
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orten godflen, at Flugorna, fom fåkerligen vid-

farne och flytta fig nu til det ena, nu til et an-

nat ftålle, tormcdeiigen fingo tilfålle, åfven pä
fjelfva akren, at uti godflen inflicka aggen. Om
denna Mafkarnas förvandling fker alla är vid

fanima tid, fojxi dock lårer komma an pä var-

mare eller kallare väderlek, fä bor i Maj eller

forlt i Junius, godflen utforas, och ftrax, dar

jordens hårdhet det ej hindrar, nedmyllas, der-

igenom torde delTe om icke flere flags Yrfän
,

fom ej den tiden undergått förvandling, ingen

fkada vid det tilfållet gora.

De Landtmån, hvilkas åkrar beflä af ftyf

lera, och förr ån den om våren blir härd , torde

båft kunna bruka detta fått med godflen.

Når Vinter-godflen år lä tidigt utkörd, blif-

ver det fedan båttre och lättare , at forvara den
lom famlas om Sommaren. Man ^nncr hår ef-

ter lått , huru fkadeligt det blir forRägen, men
gynnande for Infeélerne, at inqvartera fina agg
i den färfba godfel, fom flåppes af kreaturen,

dar fom brukeligt år, at om Sommar -nätter-

ne hafva dem inneftångde i de få kallade fällor el-

ler qvior pä trades-gärdet. Det år ock for-

dårfveligt, at lata utkörd godfel ligga långe pä
äkren , utan at nedplöjas.

5:0 At äkren godes meJ. gammal och rutten gåd-^

fel Man borde, for at härmed komma i gäng,
ct är intet goda äkren , men likafullt kora ut
godflen, lägga henne i hog, fom är fpitfig up-
ät och vål betäckt, pä det gärde, fom i ord-
ning kommer til at emottaga henne: härigenom

C 3 blir
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blir den båttre rutten , och formodeligen tjänli-

gare for Såden, men mindre gynnande for In-

lederne til flågtets fortplantande, ty ju fårfka-

re godfel, ju benägnare äro deffe fmä kråk, at

dit inlmyga fina agg, och naturens Måftare har

gifvit dem den gåfvan, at veta jågga aggen pä
de Itållen, där deras ungar kunna fä tjänlig fd^

da, utan at derefter behofva foka längt omkring.
Detta gödnings- fått torde vara tjänligt for fl e-

re flags jord maner. A t goda Kålgårdar med
gammal godfel, har jag funnit vara angeläget.

Uti Svedjefall, dit ingen godfel föres, fin-

lies for den orfaken flcull ingen Rotmafk, an-

tingen Rågen fås Midfommars-tiden eller fena-

re, ätminftoneår det få anmårlct pa denna orten.

4:0 At ombyte Jker med åker til ang. Jag trod-

de, at detta bruk fkulle utoda Rot maften, men
har funnit, dår denna inrättning år, at efter

äkren med ohrunnen godfel godes, den icke blir

fri frän nu befkrefne Rot-mafkar, men vål for

några andra flag.

f:G At eldar om aftnarna uftdndat fä Rdg-gdr^

det. Detta bor flce for fmä Phalasner fkull, fom
ockfå genom deras larver fi^ada Rågen. Deffb

komma af nyfikenhet til fkenet, och alt mtx-

och mer nalkas elden , tils de åndteligen falla

deruti.

6:0 At Rå^en och Vårfäden kalkas, råkesy eller

ock lindrigt torkas. Det år anmärkt, at ej alla

flags Infefter, fom fkada Såden , i godfel ftac-

karna förut hålla fit bilager, derfore är troligt,

at når Såden ftår pä åkren, agg utan på kor-

nen



iW^-^^ii- ^^h^^ Man.

nen faftkliftras, eller ock i Sådcs-kornen inpra-

fticeras, medan de ånnu åro mjuka nog dertil

,

fom, fedan Rågen blifvit utfådd, i jorden ut*

kläckas, hvilka derforC; fornt genom kalkande,

rökande eller torkande, torde kunna göras ofrukt-

famme.

En min Rag-åker hade mycket af Hvitax-

mafkcn, men Grannarnas åker ingen, hvarfore

deras Räg-brodd var mer fri frän fkada, men
min mycket angrepenj hvaraf formenes, at Pha-
la^nerne inlemnat aggen, vid eller uti fjeltva

Rag-kornen, når de ännu voro mjuka.

Landthushallare upgifva emot Rot-maflcen
Sallaka, Pors, Saltpetter-lut, Lokfaft, Afk-lut,

Båfvergäll, Gran-ruflcor, Sot och Tjår- vatten,

hvilket alt lemnas i fit varde: men fom denna

lukt ej af alla flag år beftåndig, utan de flyg-

tige delarnc, fom utgöra lukten, forfkingras

lått, och når Såden kommit i jorden, denna
lukt fnarligen forgär, fä blifver verkan deraf

ingen i jorden, om icke Infefternas agg, af nä-

gra deiTe faker dödas förut.

7:0 jit dikning fker få de ftdllen y där åker or

^

den är fank och fur. Mafkar trifvas gerna hos

Barn, fom hafva en fvag och med flem upfyld

mage^ Nägre flags Sådcs-mafkar finna fit Tiojc

i en vanhåfdad och forderfvad äker, fom har

någon fkåmd våtfta, hvilken af väderleken eller

annan orfak år i dem genererad. En fädan äker

bor, dårtilfålle år, genom dikning hjelpas, och
i våta är oftare koras, ån i torra. Uti fur och

cj rutten fticke-backe, dit allehanda affkråden

C 4 biif-
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blifvit famlade, torde Flugor infticka fina ågg^
hvarforo Räg»brodden ockfä pä de ftållen^^ dar
den år lagd pä åkren ^ fkadas af Maftar, Dec
gifves ock åker- fyra 3 fom håller fig faft i fjelf-

va jord-partiklarna, och endall af luftens ver-
kande kan håfvas, (kingras och forftoras^ hviU
ken icke med diken, utan endaft med korande
eller j>16jande kan bärttagas, fom derfore flitigt

bar pä fädane ftållen i akt tagas, ty ju cfrare
€n jord omvändes, ju flere delar kommi deraf
i luften, ju lättare forfkingras det Qcadeliga, och
det nyttiga blifver henne meddeladt, ehuru maa
icke kan neka, at ju jämväl mänga fådande par-

tiklar pa detta fåttet frän några flags jordar*
ter utdunfta.

S:o Åkren gemm prdUandmngar göres frukta

fäm Jordblandningar bora derfore mer och meif

upmuntras, at de komma i verkflålligheti. Man
bor c\ förut, fom bruk varit, {amla jord-arteu-*

ne i godfel högarna, ty derigenom torde Infe^^

fternas ägg fpridas vidlyftigare omkring pl
Iker-jorden, utan når de ex är eller flere legat
i högar ^ fora dem på åkrarna.

9:0 At gÖdpen pa en gång utkörsf. Det år
ganika klart, at Flugorna^ uti otåkta godfel-ftac^

kar^ kring hela ytan inqvartera aggen ^ men e|

kunna trånga (Ig längt in, mindre til bottnen»
Om man derfore uphorer, at pa en gang utkö-
ra godflen> fedan begynt år, fa il ju Infefterne

tilfålle^ at i den qvarliggande godfel-ytan varpa

*gg> bvarigenom Fluge-mafkarna mera torde på
åkrarna förökas. Om Landtmin, under klart och
varmt vader, noga beCkäda godfel-famlingarna.
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fa de där fe flere flags Infeiäer, ån de fig for-

ut kunde foreftålla. Ofta finner man, huru

vifla ftyckcn på åkrarna aldramåft angripas af

Rot-mafk, hvartil, ibland flere orfaker, åfven

torde vara den, at godfel, fom legat ytterft kring

godfel- högarna 5 blifvit ford til fådana ftållen.

10:0^^ Grds-renar och Stenrör y fambafvagrds

cmkring fig, barttagas från Åker -jorden. Det år

bekantare, ån at det hår behofver omtalas, at

flere flags Larver flcada gräsväxten pä ångarna*

Det år befunnet^ at jämte gråsrenar, maflcar uppe-

hålla fig i äker-jorden. Anledning år derfore,

at mifstånka^ dem for bonings- fl:ålle ät maflcar-

na, hvilke dcrifrån utkrypa och upåta fädes-

brodden, fåfom förmodeligeti fmakeligare foda,

ån gråfet.

Jag kunde val upgifva flera fått, men af-

ftår dermed , for at ej vara vidlyftigare, och for-

farne Åkerbrukare torde framlemna bättre. Jag
fer redan, hvad fom kan påminnas och invandas

vid deflc. Nog af, at hår år gifven anledning,

och uplyftare framtid lårer mycket kunna til-

lägga.

Faftån det i akt tages, hvad nu fagt år, och
Rot-mafl^en flvulle åndå, efter naturens indel-

nings-verk , ej fä fnart vilja ofvergifva fina bo-
ftållenj bor man likväl icke fl:rax uphora med
anförde eller dylika bote^ medel, ty det kan låt-

teligen vara lemningar i jorden af förra arens

Äfvel^ fom med tiden mer och mer utrotas* I

Ståder och Byelag, år icke nog, at en eller fle-

te, uun alle borde antaga botemedlen, atfam-
C s fäk

/
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falt angripa forodaren, ty annars utbreder den
fig otvifvelaktigt ifrän de ftällénj dar inga hin-

der låggas defs förökning i vågen, til hvars full-

görande, Hushållare genom någon forfattning

borde upmuntras-

Man horer beklageligen ofta, at Rot -ma-
flcen, pä fomlige orter i Riket, ödelägger, hoft

och var, hela åker-fälten, fom for den orfakeii

IkuU mäfte fäs om igen. Det tyckes dcrfore at

Rot-mafkarna ganfka mycket tiltagit deffe fe-

iiare åren , och at deruti torde, bland många an-

dra, ligga en betydande orfak til fådes-brift.

Når Maften intet fä ogonfkenligen fordårfvar

Rägen, at åkrarna ftä bara, raknäs ej, at han got
någon fkada, och Landtmån tro ej, at de hafva

honom i åkrarna, men jag har vifat dem flera

flag, och at ofta, i deras frodigafte Råg, hafva,

pä cn qvadrat aln^ lo och ofta flere Itänd va-

rit afbitne. Antages for exempel
, på en qva-

drat aln, ar brodden efter lo korn varit upå-
ten; om nu af hvart korn blifvit allenaft 5
ftänd med ax, och lO korn i hvart ax, gor

det 500 korn härigenom åro pä hvart tunneland,

råknadt til 14000 qvadrat - alnar, förlorade

4100000 korn, eller ungeiårligen z fkeppor

jo^j kannor.

Når Rot-mafken, ändock 1 det minfta råk-

mdt, gor fä flor ftada på Rägen, dä kölden

Hofte-tiden tiltager, utom hvad fom hinder om
Våren, då Rägen ånnu til ftjelk år klen och
fpåd, och hårtil lågges det härjande, fom årli-

gen fker med Vär-fåden, ofta på fina ftållen,

efter anmärkningar, til hälften j når for ohyran.
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vSderleken år varm och gynnande j blir det vif-

ferligen angeläget, at med all magt beväpna fig

emot fä betydande fiende. Hvilken har hittils

kunnat tro, at Flugor fkuUc gora fä ftor fka-

da uti vår hushållning ?

Det ar troligt, at hvart och et Land har,

efter ^Skaparens anvisning, några egna forderfve*

liga Aker-maflcar. Finland och Landsorterne i

Sverige torde, i anfeende til olika Climat och
jordmon, icke hafva lika Rot-mafk, fom ob-
fervationer framdeles lära utvifa. Genom an^

märkningar år funnet, at icke en och famma
flags maflv altid ftrofvar uti all flags jordmon,
utan at Lera, Kalk-jorden pä KinnekuUe, Sand,
Mylla, Kärr- eller Sank-jord, hafva fina egna,
h vilka hvar pä fit ftålle, fäfom uti fit råtta

Climat, åro måft (tadelige, hvarom jag en an-
nan gång, når Obfervations- kådjan blir full-

komligare ,
genom fortfåttning i detta ämne

,

får vidare berätta. Om denna gången några
mifstag åro gjorde, kunna de framdeles rättas.

Ämnet ar vidlyftigare, ån jag i början trodde,
och fordrar min och fleras lifstid, forrån klart

ljus blifver i faken.

Folk-'
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Folk-numern uti ndgra FSrfamlwgar i

Svenfka Lappmarken ^ med Ayimårkntn^

gar y om Lappjka Allmogtns lef-^

nads - fatt y famt ttl^ eller

aftagande j

af

JONAS HOLLSTEN,
Kyrkoherde i Luleå.

Jag tviflar val icke, at )u Svenflca Lappmar-
kens Invånare åro inbegrepne uti de Folk-

fortekningar for Wefter-och Öfterbottns Hof-
dingedomen , fem hvart tredje är upråttas, och
til Kongl. Commiflionen ofver Tabell-verket in-

fåndas, men Lapparne låra deruti vara famman-
blandade med de ofrige deffa Hofdingedomens
Inbyggare , fä at man ej låtteligen deraf fkal

kunna inhämta , huru ftort antalet af Lappfke ^

Allmogen enfam år, famt huru vida det til- el-

ler aftager. Jag har derfore fokt flcåffa mig
närmare underråttelfe derom, i det jag anmodat
nägra af mina Embets-Broder uti de Lappfka
Forfamlingarna, at meddela mig Folk-numern,
hvar och en i fin Forfamling, och at dervid

anmärka , huru mänge åio verkelige Lappar

,

och huru mängc Svenflce eller Finike Nybyg-
gare eller Bönder* Et Utdrag af de Svar jag

ifrän nägra ibland dem redan fatt, tager jag mig
nu frihet, at for Kongl. Vetenltaps-Academiea
framlägga, {om torde vilja veta, hurli manftarkt

4ett^ tredje, under Sveriges Krona lydande, til
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Språk, Seder och Lefnads-fått ifrån de ofriga

fä vida ftilda Folk-llag år.

Hela Svenflca Lappmarken år fordelt uti jz

Paftorarer, af h vilka p hora til Hernofands Stift^

nemligen i:o Enontekis och 2:0 Jiickasjårfvi

5

uti Torneä Lappmark. 5:0 Jockmock med fin

Annex Qyickjock ^ och 4:0 Gellivarc, uti Lu-
leå Lappmark. f:o Arjeplog och 6:0 Arvids-

jaur, uti Piteå Lappmark. 7:0 Lyckfele, med
fin Annex Sorlele, uti Umeå Lappmark, 8:0

Afele i Ångermanland, och 9:0 Folinge i Jämt-
land. Ibland deflaj hafva underråitelfer influtit

ifrån följande.

Jiickasjärfvi,

Om Folk-mångden i denne Forlamling, har

for detta Skole mäftaren dårftådes , nu Commi^
niftern i Nedre Torneä Forrarnling, Herr Ja-
cob TuRDFjåLL, meddelat fä omllåndelig be-

råtteife, med vackra anmärkningar, at jag tror

mig bora den här hos bifoga, til Kgl. Acade-
mtens eget beprofvande, huru vida den fortjc-

nar hel och hällen uti Defs Handlingar inio-

ras. \^^) Imediertid har jag deraf gjort fgljan-

utdrag.

År i7fÖ5 var antalet af alla Forfamlingens In*

vanare, med unge och gamlc^ I2p§

I7f45 Var det - - - 1 390
mtn 1760, allénaft * ^ i2.zi

17673 - - - - 74P
och 17745 - ggg

Or-

(*) Den Ikall uti nålla Qvartals Handlingar fä rum.
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Orlaken til den flora och häftiga forminflc»

tiuigen 3 imelhn aren I7f4 och 1767, var en

Jjukdom ibland Renarna, hvarigenom Lapparne
förlorade ftorfta delen af denna deras fornämfta

egendom, och deraf blefvo nodfakade at utflyt-

ta, dels til Norige, dels ned til Svenfta

Lands-bygden.

Ibland dc 888 lefvande, fom dår fiinnos, år

17745 voro 211, dels Nybyggare, med deras

Huftrur och Barn, dels Bruks-folk. Når de

dragas derifrän , äterftå 677 nationelle Lappar,
fordelte uti 167 Hushall eller Matlag : fäledes

vid pais 4 Perfoner pä Matlaget.

Jockmock,
Uti denne Foriamling har jag fjelf i många

ar varit Kyrkoherde.

Ar 174P, beftod P"olk-hopen hår af Mank. Q\ank.
Gift Folk - - 23P
Enklingar och Enkor p z6
Ungdom och Ogifte, ofver

if är - - I2p 12.Z

Barn och Ungdom, un-

der If är - - 1 8(5 T78

Summa - föj. f6f*
Hufvud-Summan iii8.

Ar 1 772» 5 var antalet af Gift Folk 2f4 2f4
af E.nklingar och Enkor ii zz
Ogifte, ofver if år 148 188
Barn och Ungdom, un-

der 15 är, - iz8 ijo

Summa - ffi- fp4.
Hufvud-Summan ii4f.

Da
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Då 1(5 Nybyggare, med deras Huftrur och
Barn, fom är 1771 tilhopa utgjorde 8z Perio»

ner, afdragas ifrän ii4f 5 blir antalet af Lap-^

par det året IC63.

Under de fifta 10 aren, ifrån och med I7(?4,

til och med 17735 blefvo här födde 501 Barn,

fäledes vid pafs 30 hvart år^ döde 188 Män-
nifkor, altfå omkring 19 årligen. När man
jämforer de årligen Föddas och Dödas medel-

tal med hela Folk -hopen, fom varit närmaft

1
1
40, befinnes i ibland 38 ärligen hafva blif-

vit fodd, och i af 61 hatva dodt.

Genom 114 flere Födde ån dcde, endaft in-

om de 10 fifta åren, hade Invånarnes antal borde
mera okas: men naftan hela ofverflwottet har

forivunnit genom utflyttning,

GeUivare,

Hår var Folk-numern , år 1749 - 898
Men år 1772,, - - - - - loip.

Antalet af Nybyggare i denne Forfamling,
Tar det lednare aret i^j^ fom med Huftrur och
Barn utgjorde 130 Perfoner. När de afdragas

ifrån 10 ip, återftä 88p Lappar.

Arvidsjaur,

Ar den minfta Forlamling i Lappmarken,
och innehöll, är 174^9^ 166^ menar 1773, 3^^
Själar, af hvilka lenare fz bora aWragas , for

14 Nybyggare med deras Huftrur och Barn,
dä aqtakt äf pura Lappar blir z66.

Pä
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Pä de 7 aren, ifrån ij6S X\\ och med 1774, *

åro hår 100 Födde och f 5 Döde.

Defle åro de Lappfte Forfamlingar, iTrati

hvilka jag hårtils erhållit några underrättelfcr i

detta åmne. Jag vil val beflita mig, atanflcaf*

fa dylika, ifrån de ofriga, men Herr Probften,

Doékor Högström, torde vara båttre i ftånd

at dermed tjena Kongl. Academien, om han
derom anmodas» Imedlertid fer man håraf, at

uti defTa 4 ganfka vidftråckte Fårfämlingarn

hvilka hvardera innehålla 100 qvadrate Milat*

och derutofver, funnos i dclTa filta åren ej mer
ån 5570 Månnifkor, och ibland dem, allenaft

tSpf Lappar^ fom vKferligen år ganOca litet^
,

emöt Landets vidd: men man må mer undra, at

på deffa kala fjåll och vilda ödemarker^ finnas

någre, ån fä få Invånare, Uti de åfriga For«

famiingarna, utom Jackasjårfvi^ har hopen nä«

got okat fig, fedan är 174,9.

Följande Anmärkningar om Lapparnes lef*

nads-fätt, m. nr, torde gifva någon uplysning^

hvarfore detta Folk (lag fä litet foroker (ig.

Deras fpis är merändels ej annat , ån Rert*

kott.. Mjölk och Oft, jämte Lingon, Bläbåt

och Kräkbår, blandade uti MJolk. De, fom
hafva mindre antal af Renar, och bo vid Fi{k«

rika Sjöar, lefva jämvåi til någon del af Fifk

och något mjol.

De klåda fig vål, bade vintrar och fomrafi

om vintrarna hafva de rvanne muddar> och år

kölden ftark, draga de en valmars-kolr. ofvanpå

dem bagge. Om fomraJ*na hafv^a dc allenaft en
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pels^ gjord af beredda fkinn, men år väderleken

rågnakcig och kulen ^ klåda de en valmars-kolc

der ofvanpä: de åro angelägne, at altid hafva

få tåra och goda (tor, at vatten ej tär komma
in uti dcms hvarfore de hälla fig iiåndigt torre

om fötterna: i anfeende hvartil, de ej af kold
om vintrarna 5 eller af rågn och bläft om fom*
rårna 5 kunna hafva någon fårdcles olågenhet.

I kojan hafva de äfven varma kläder, hvar-

uti de hvilas et Renfkinn under^ famt fåll och
rya ofver fig. Fållen och ryan åro gemenligen

fä länga och vida, at de kunna deruti infnårja

fig, iäfom uti en fack 5 dä ingen kold kan Ika-

da dem ^ om de ån läge pä flåta fältet.

Uti mat åro de raättelige, och vilja ej 5 at

deras Barn fivola gora ftora mäl ^ utan håldre åta

ofta, pä det de ej må blifva mycket frodige,

lom de mena.

De åro i jåmn rSrelfe 3 i fynnerhet de 5 fom
hafva ilorre Ren-hjordar at värda: fä nätter fom
dagar, mäfte deras Boikap (kotas och betas 3 dä

de, fom vakat om natten, hvila om dägen, och
tvärt om. Det myckna fpringande, fom Renarne
fororfaka Vall-hjonen, gor , at de ej kunna be-

fvåras af (korbjugg. Deras fprs år måft af Re-
gno animali, ganlka litet af vegetabili^ och ialt

mat brukas af dem mindre ån af Svenika Fol-
ket: (ädant fororf^kar^ at de i allmänhet åro

fmårte til växten
5
vigc, och hafva en lått kropp:

de äro lälcdcs mycket flyttfårdige eller fnålle i

fin gän^, dä de vilja komma fort, och gora dä

(ädana {kutt, fom likna mer et fnållt löpande ^

D ån
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ån gående. Man har exempel pä dem, fom pa
kti fommar-dag, frän kl, 4 for midd. til kl. 10
efter midd. uti et jåmnt gående, hunnit til 14
milar, utan at hafva ftadnat.

De ingå tidigt Äktenfkap. Deras Anhörige
beforja merendels, at få Barnen gifta, då de
hunnit til 17 eller 18 är. Man kan ock ej. an-

nat mårka , an at deras Barnafoderffcor åro lika

fruktfama, lom annat Folks. Deras ålder hin-

ner äfven til lika hogd, fom andras. Det fri-

Ika Climatet de lefva uti, gor dem åfven frie

for ätfkillige fjukdomar, fålom i fynncrhet het-

figa Febrar, hvilka de ej hafva lå allmänt, fom
andra Folkflag. Vattufot, Rodfot och Sten-
paffion famt Frofla, åro, fä vida mig kunnigt
år, både ohörde och okände inom Lappmarken,

De åro mycket kåre uti fit lefnads - fått j

och vilja ej gärna fkilja (ig ifrån Lapp-lefna*
den, blifva Soldater och Bårsmän, eller genom
Studier gora fig flcickclige til något annat vitae

genus. Af detta Folk, vet man ej mera ån en

enda i hela Lappmarken, lom nu år Pråftj och
den, då hah var en liten pilt, måfte en Skol-

måftare kopa med en Specie Riksdaler af For-

åldrarna, lom voro utfattiga, for at låta honom
gä i Skolan. I de åldre tider, (kola ock ej fle-

re af dem blifvit Pråfter, ån allenail några få.

I anfeende hårtil, (kulle det tyckas, at an-

talet af detta Folket borde vara mycket ftorre,

än det befinnes.

Orfakerna til den ringa Folkmängden måtte

rara 1:0 At mängc Lappar, med deras Hus-
håll,
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hall 5
plåga ^ da de blifva utfattige^ gä ofver til

Norrige^ hvarifrän en del efter någon tid kom-
mer igen : <nen mänge ftadna dår qvar. Nåftan
lika beflvafFenhec år ock med dem^ fom flytta

ifrån Lappmarken pä det nedra Svenfka bebod-
da landet. De fom viftas någon lang tid ^ eller

ftorrc delen af året, i någon vifs Forfamling ^

blifva väl i deo Forlamlingens Tabell Uptagne,
med någon Nota, at de åro Lappar 4 men en
ftor del, !om äro ftrykande ifrån den ena Sok-
nen til den andra, och kunna inom et är uppe-
hållit fig i 4 eller f Socknar, torde ej blifva i

någon Tabell anteknade: man blir fåiede$ var-

fe y bredevid ftora landsvågen genom hela Norr-
land , hår och dår någon koja, med ct litet Hus-
häll af Lappar*

At antalet af fadana i Soknarna, fom grin-

fa til Lappmarken , fä väl pä Svenfka lom
Norrffca fidan , matte vara anfenligt , kan flcon-

jas deraf, at Regeringen > få val i Sverige fom
Norrige, långt for detta, låtit utgå Forordnin-

gar, at delTe, fom betunga Allmogen och gora
(kada pa Skogar, (kulle drifvas til Lappmarken^
h vilket dock ej kommit at verkltållas, lå vida

de äro fattige, och hafva i Lappmarken ej nå-

got at foda fig med.

z:o At ehuru de fly undan for Kopporna,
(Variola:) och pä det iåttet ibland for hela de-
ras lifstid undflippa dem, hinder det dock, at

de genom handels-varor ifrån Marknader, få

dem hem til fig, och blifva fmittade> dä, fä
vida de bp mycket kringfpridde , til flcre mi-
lar ifrän hvarandraj och fruktan hos dem, fom

Dl åro
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åro friffcc , år fa ftor^ at de icke väga befoka 'dem,

fom ligga ljuke, mindre gora dem nägon bjålp,

få händer det ofta, at hela Hushållet dör bart,

i brifc pä nödig ftotfel. Ar 1740 grafferade

Kopporna i Jockmocks For^an^lling, dä mycket
Folk iitdödde pä forr -nämnde fått. Och har

man formärkr, at dä medel-älders och åldre per-

foner varda af dem angripne , do flere, ån då

de i yngre aren fä dem.

5:0 At ibland Lappfka Barnafoderftor, gif-'

Vas, läfom ibland andra, nVanga iädana, fom
hafva ganfl^a litet nijolk i fina Broft, hvaraf

Barnen (l.ol.i fä fi i föda : fäledes , dä de, viile

årstider, hafva hvarkcn Renmjoik eller mjo},

hvarai- de kunna koka välling, och med napp foda

dem, märte nödvändigt mänga Barn af fvålt do.

Härtil kan ock läggas, at Lapp-Qyinfolken åro

lika begifne pä at fupa BrSnvin, dä det fäs 5 /

fom Manfolket, dä de fpada Barnen af Mödrar-
na fuga uti fig en mindre hälfofam fpis, hvar-

af ätflcillig^a Barna-fjukdomar fororfakas: man vet

ock ej nngot annat at nämna, fäfom orlak til

de Barn - fjukdomår, fom ibland detta Folket
tyckas vara allmännare, ån de åro, i proportion

emot Barnens antal, i Svenflca Forlamlingar pä
det nedra landet.

4:0 Är det likaledes troligt, at detta Folket, fom
vid äkomne fjukdomar, ej hafva nägon at räd-

fora lig med, och ej kunna fä Medicamenter nt

mota ljukdomarna, eller ega tjänlig fpis at lef-

va af under fina fjukdomar, mäfte viflerligen^

i brift af fädant, ofta do i förtid.

Jockmock, den 14 Febr, iTTf,

BE-
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BESKRIFNING

For KongL Academien har jag den åran, at

denne gången upvifa en präktig PROTEA,
uti mitt tycke, den vackrafte af de vid pafs

tvånne tjog Species at famma fiågte, fom jag

haft tilfålle at fe pä Caput Bona: Spei.

Kongl. Academien har fig bekant det hågn,

det belkydd och den upmuntran, fom Veten-

fkaperne njutit, under Store Konungar af Gu-
stavianska Arten. Botaniken har i fynnerhet

haft et lyckligt tidehvarf i Svea Rike, genom
famma höga befkydd, och vunnit hår florre tii-

våxt, ån nägorftäds i verlden. Samma lyckliga

tid varar ånnu , och Botaniken blomftrar, un-

der vår Nådigfte Konungs, GUSTAF den III:s

Spira. Mä derfore icke Flora bora evigt bibe-

hålla minnet och erkånflan derat , med offer af

denna vackra Species Protese? om den far kal^;

las med et ftort namn,

PROTEA. Sceptrum Guflavianum.

Växten, le Figuren Tab. 1. lårer vara fä fåll-

fynt i den Verlds-del jag genomvandrade,
3) 5 fom

f
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fom den år vacker och befynnerlig. Na-

fre få dcraf forekommo pä det fä kallada

lottentots- Hollands berget, et par dags-

refor ifräq Gap, och endaft dår. De up-
vaxte alla med en trådaktig odelt fiam^ rz'-

ka fom fpiror, til en hågd af några fot^

men knapt et fingers tjocklek. Stammen de-
lar fig fedan meråndels ofverft uti 5 el-

jier 4 9 vid pals et qvarter höga, ej aldeles

runda Grenar % af hvilka fomliga åro ofvantil

litet klådda med en kart bomulls- lik hä«
righet,

Mkén% tvåiine larOtilde, til fkapnaden helt olike^

lorter, med karta Blad • ftjelkar, tackande
hvarandra, och til ftjelken något pråfTadcs

til färgen helt ljusgröna , til Jammanfdttmng

\itanRachis, knapt tydeligen ådrade 5 nå-»

got ftråfva , tjocka
3^

eller likfom Perga-
nienc hårda.

Stammens, nedra Blad åro greniga , 4 tum långa ^

med Imala och allenaft en linea breda de-

lar, Spetfarne fluta fig med en liten brun-

aktig hårdhet eller Callus. Bladets delning

börjar meråndels vid en tums afftånc^ ifrån

ftammen : ofverft komma ibland tre , men
nederft allenaft två blad-grenar utur hvar-

je centrum.

Stammens éfra Blad% fom åfven förekomma på

grenarna
3^ åro odelte, i til % tum länga,

meråndels af en någorlunda trekantig, vigg-

lik ellei- fnarare Rhomboidalifk form^ ne-

derät mycket fpetfade, och förbytände fig

wti en flat fetiolus eller bladjljelk^ vid pafs

I tum
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I. mm läng och cn linea bred ^ ofverft flu-

ta de fig uti en kart trubbig loets, fom
aldraytterft har cn liten Ca/lus eller brun-

aktig hårdhet.

Blomningen vifar fig i fpetfen af hvarje gren ,

fom cn ågg-formig Spicay af z tums långd,

eller rättare lagt, fom en kotte ^ i anfeendc

til Bra£ie£9 fom åro fjåll-like, hårige, långt

fpetlade, fittande en under hvarje Calyx

,

och längre ån den.

Caljces fäledes utan Pedunculi , häftade pä Re-
ceptaculum, åro 4-b!ommige och beftå åt-

ven af 4 blad, z lineer länga, rundade,

åggformige, mycket hårige, Ijus^grä,

Pappus kårtare ån Calyx, på hvars bottn den
år fåftad, enkel, inneflutes af Petala Co^

rolU^ ifrån en half til en hel tums långd

,

belläende af fmala allenaft i linea breda
Petala , fom på yttra fidan hafva en filfver-

hvit fårg, af en kårt och fin filkes-hårighet,

på inra fidan bruna och flata, i Ipetfen nå-

got bredare lamt uthälkade och på fpiralt

lått tilbaka rullade, efter (kedd blomning.

Stamina 4, helt karta, knapt mårkeliga filamen-

ta. Jnther^f zBrngz^ ljus-|ula, teknade med
cn bred helt fvart rand långs-eher bakpå.

Piftillen tråd-lik, at famma långd fom blomman,
blänker med et brunt aflångt Stigma^ inne*

fattadt af Antheraj fore blomningen.

6emeH har jag ånnu ej funnit , annat ån et he|t

litet och otydeligt for at med fåkerhet

befkrifvasj omgifvet afP^/////,

D 4 I an*
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I anleende til namnet 5 torde jag ytterligare

få anföra , at då jag päminte mig, huru den
Svenfka växten, PEDICULARIS Sceprum Ca-

rolinum , fått bara Tilnanin af den Konungs un-

der hvars Regering den af Profeffbren Rud-
BECK uptåcktes, färdeles emedan den, med lin

bil och gula fårg , tycktes hafva iklådt fig

Svenfka Krigsmans* drågten j gaf det mig an-

ledning, at med et Blomfter ifrån Africanfka

Udden och fodra hälften af Globen ^ uptåckt

juft i de dagar, dä forfta tidningen til Gap an-

kom om Hans Majeilets lyckliga tiltrå^ie til

Regeringen, vifa min underdåniga fågnad.

UNDERSÖKNING,
Om de vid Herr Volta's n^ya Elettro--

phoro-^perpetuo förekommande Ele^

clrijke Phenommer.
af

JOHAN CARL WILCKE.

I. |) edan for någon tid fedan, har Herr Pro-

X\. feflbren Adolph Murray, genom
Br:^ ti! Herr Secreteraren och Riddaren War-
gentIn, dat. Wien, d. 25 Dec. I77f , lemnat
o(s uirii ciei, om en af Herr Alexander
V0LTA5 ifrån Como uti Italien, upfunnen ny
och befynnerlig Eleétricitets- mafchin, fom får

defs enkla inrättning, ftarka verkan och märk-
värdiga egenlkaper, ådragit lig de Lårdas up-
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xnårkfambet. Herr Volta har, i form af Bref

til Herr Priestley, uti Milanfke Journalen,

Scelta di OpufcoU intereffanti y Tom. IX. p. p i- Tom,

X. p. 87^ kungjort detta fit påfund, fom han.

hzWzx Eiettrophoro-perpetuo; flera dylika mafchiner

flvola ock vara forfände til Paris och andra or-

ter, at derom inhämta dc Lärdas tankar 3 ibland

hvilka den, fom Erke-Hertigen FERDINAND
fåndt til Herr Ingenhouss i Wien, foranlåtit

en dårftådes utkommen Lettre dun Abbe de Vien-*

ve ä un de fes amis de Presbourgj [ur VEk^ropko^
re-perpetuel. J^''^ d. 2j Dec. ijjjy hvilket Bret

ock nu finnes med någon forkartning infcrdt uri

Journal des Sgavans y får Oäober iji^y p. ^^9*

z. M deffc Afhandlingar, dem Herr Mur*
jiAY behagat i Original meddela mig, har jag

haft tiifålle at inhämta påfundets beflvafFenhet,

och fom jag funnit det ganflca vackert, famt
vida flciljaktigt ifrån alla andra brukeliga Ele-

ftricitets- mafchiner 5 men tillika fer, at Au6lo-
rerna icke ånnu komma val ofverens om fjelfva

grunderna 5 hvaraf de mänge vid denna inrätt-

ning förekommande ombyten och Phenomener
bora förklaras 5 defle äter ftå i nårmafte likhet

och gerrienfkap med de Ron om Electriika ladd-

ningar och dervid forekommande contraira Ele-
ébriciteter, dem jag for detta, uti 175*8 och
ijSi års Handlingar, (^) upgifvit och beflcrif-

vit: har jag trodt en ny underlokning derom
vara fä mycket mindre ofverflodig, fom fjelfva

påfundet val fortjenar at blifva bekant, och gif-

ver mig anledning til et nytt forfok, at genom
D f up-

(*) K. Vjet. Acad. Handl. 175'8, p, 2p. X7öz,p. 2.06,
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uplysning om den af Herr Beccaria i fednare
Iren ä bane bräkte fä berömde (om gåtorike
£le£iricitas Vlndexy närmare ftadfåfta och förbät-
tra Theorien, lä val om Laddningar, fom alla

ofriga Eleärifka Phenomener;

EleBrophoren,

Herr Volta^s mafchin, eller den fa kal-
lade Ele^rophoren 9 beftår af tre hufvud - delar,

1:0 En rund och flat metalliflc Form ^ AB.
Tab.II.Fig.I.och XI. med en liten upftäendc rand,

af en eller flere fots diameter^ hvaruti z:o gju-
tes cn tunn (kifva eller Tafla af fammanfmåke,
tre delar Terpentin, två delar Harts och en del

Va5c, af en, hogft två liniers tjocklek, 5:0 En
få kallad Skåld eller beläggning CD, beftäen-

<Je af en rund pä filkes-fnoren hängande Metall-

plåt^ eller fom båttre år, ihopfåttes denna Sköld
af två med uprundade kanter^ ihopfogade me*
tallifka bottnar, af hvilka den nedra år jämn,
at väl pafla til den fläta harts-ytan, den ofre

åter kan vara något mera kullrig, och forfes of-^

vanpä med en hylfa, at deruti faflia en glas^cl-

ler lack-fl:ång til Skaft E, at dermcd vid 6f-

ra ringen F uplyfta och nedfåtta Skoiden på
Harts -taflan. Skoiden kan vara cn eller tvi

tum hog, rundt omkring nägra tum mjndre ån

nedra formen, men bor i fynnerhet ofver alt

vara ganfljia flat och val afrundad. De följande

profven åro gjorde med en dylik mafchin af for-

tcnt järnbleck, hvars Form har 18, Skoiden

12, och Skaftet af en lolid glas-ftäng, if tunu

Både Form och Sköld kunna åfven göras af trå

eller
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eller papp 5 och ofvcrdragas med tenn-blad: loc*

ket af en rund afl:, fom ofverbindes med iårft

och Spegel-tolium 5
paflar ock til Sköld: i of-

rigt kan inrättningen göras få ftor man vill, och
år beqvåmt, at formedel ft et, éfver triflbr uti

taket löpande fnore, med en raotvigt G, up*
våga Skoidens tyngd.

4. Med denna enkla anftalt, hvilken til alla

delar liknar et laddnings-forfok , hvarvid Harts-

ta flan fortråder Glafets, Skoiden och Formen
åter beläggningarnas ftålle (^) kunna nu de må-
fta Eleftnlkqi Forfoken fu et behändigt fått med
oförmodad ftyrka aftadkommasj och år vid en

fä litet koftfam mafchin artigt, at defs bruk li-

kalom tvingar cn, at gora fig bekant med fjelf*

va Eledrifta Theorien. Tre ting bora i fyn-

nerhet dervid i akt tagas, i. Sänet at gifva

EleSlro^horen defs fårfta kraft. 2. Sättet at forjidr^

ka och bibehålla den famma. 3 . Ombytet af de firi^

diga -£/<fifnV/V^^^rwi fåfom ledande til tydeligt be-

grep om Mechanismenafdes Eleftrilta verkningar,

f. Electrophorens forfta Eleftricitet, kan
våcKas pä tre olika fått. !• Genom meddelande

af en annan vanlig mafcifin%hy^r% Conduéteur for-

bindes med Skoiden, och laddar Harts-taflan pä
vanligt fått, %. Förmedeljl et ordinairt Laddglasf

fom lampas til Harts-taflan, och under ftötens

Uttagande, aflemnar en del af Laddningen til

den famma, 5, Gemm blott ^mdning med torra

handen, eller med et mjukt ftinn, m. m. fom
lått och qvickt föres ofver harts-ytan, at deruti

upvåcka forfta kraften , hvalket fått ock egen-

te-

() 5e HandU m%
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teligaft blifver mårkvårdigt, genom den utväg,
lom Herr Volta patunnit, at genom viffa af-

vexlande operationer med et litet Laddglas 5

lamla och forftårka denna kraften 5 til betyde*
lig hogd, likafom det vid den artificiella mag-
net-ftrykningen (ker med den Magnetilka kraf-

ten, och följande forfok närmare utvifa.

I. Forfåket.

6. Sa fnart Eleélrophoren
, på något af de

anförde fåtten, erhållit forfta Eleélriciteten, ned-
fåttes Skoiden pä Harts-taflan och vidrores til--

lika med nedra Formen, hvarvid en liten ftot

eller ryckning kännes uti handen, i det famma
fom denna Laddnings -cirkel fullkomnas 5 men
genom en liten Metall-båge kan undvikas» Lyf-
tes nu Skoiden med Ct flcaft derpä up, befin-

nes den hafva erhållit en mårkelig Elektricitet,

fom gifver en gnifta emot fingret och derpå
forfvinner, men återkommer, få ofta Skoiden

på famma fått nedfättes och med formen tillika

yidrores, utan vidrörande åter icke vilar fig.

Forfåket.

7. At iJtdare forftårka denna forfta EleUrtclte*

ten^ fordras et litet Laddnings-glas, vare fig en

vanlig med des krok och yttre beläggning for-

fedd flafka, eller, fom jag mäfl: brukat, en pa

båda fidor med tenn-blad belagd, och pä den
ena med en liten upftåndare eller krok forfedd

rund glas-öiifva, Fig. z. Detta glas kan nu,
läfom vanligt, laddas i någon mån, formedelft

den fdrenåmnda uti Skoiden upvåckte Eledrici-

te-

\
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teten, i det man, flere ^änger å rad, forer Skol-

jfjen at ila gniftor emot glatets krok, under det

'andra fidan^^af glaiet gores -aficdande. Når def-

{a gniftor börja uphora, aflyftes Skoiden och
. fättes ä fida, men uti defs ftålle lågges det lilla

laddglafet, med den förut aflcdande fidan, pä
Harts-taflan 5 och föres omkring med ena han-

den, under det andra banden rörer vid formen,

och glafcts laddning fäledes fordeles pä Harts-

taflanj hvilken ock nu derat erhåller ftarkarc

Eleftricitct, ån den egde förut: fakdes, när gla-

fet tages up, och Skoiden äter pafättcs, formar

den ftarkare elecbricera Skoiden ^ hvilken deraf

gii-ver ftarkare gniftor emot ladd-glniets krok,
och oker defs laddning 3 detta glas äter kan då

i fin ordning, afiemna mera til harts^ytan ; den-

lie än ftarkare ele<S:r}cera Skoiden 3 och fä vida-

re , til des kraften ej vidare finnes tiltaga. Styr-

kan kan dä 5 formedeUl ftorre ladd-glas, drifvas

ån högre, och fnart nog upbringas til den hogd,

at Skoidens Electricitet och gniftor af flere

tums längd, likna de båfta ttlc^Lricitets mafchi-

ner , och alla vanliga Eleftrifka expcrimenter,

efter bekanta regler, med denna Sköld, fäfom

en annan Conducleur, kunna anftäilas.

8. Når man en gäng hunnit fä längt, år ej

vidare nödigt at fortfara med förenämnde Ope-
ration , ty Harts-tapan behåller nu Icwge och vdlf

hela dagar , veckor och månader ä rad-, denna kraf"
ten^ at eleftricera Skölden:^ när den, pä fagde

fått, derpä nedlättes och efter vidrörande lyftes

up därifrån. Imedlertid år denna formägan ej

verkeligen perpctuel eller aldeks oföränderlig,
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i annan affigt , ån at den famma varar långe ^

och dä den börjat forfvagas, åter formedelft ladd*

glafet kan äterftållas til des fulla ftyrka^ få of-

ta det behofsj ty Eleftrophorens verkan blir,

fom längre ned vifes , ej allenaft efter hand ge-

nom fielfva bruket forfvagad , utan kan ock
nog häftigt genom aftedande damb, fpetfar och
fuktighet 5 famt forfeende och contrair laddning

med forftårknings-glafct, äter aldeles dödas, for-

tagas och omvändas.

Om Grunderne til EleEiro^horens

förklarings

p. For at komma närmare til orfaken af def-

it och mångfaldigt flere vid denna mafchin fo-

rekommande omliåndigheter, år nödigt, at för-

ut korteligen vidröra de allmännarte grunder

,

hvarpå deras gemenfamma förklaring egenteli-

gaft beror. Jag tår til den åndan anmärka, at

Herr Volta^s mafchin bor, (om fagt.år, be-

traktas, låfom et med den nämnde Harts-com-
poGtionen, på et fördelaktige fått, verkftåldt

laddnings- forlok. Dervid inträffar tordenfkuU

alt det famma, fom vid glas-taflorna blifvit an-

märkt, når defla, fåfom jag uti 1762 års Hand-
lingar vifat, for, under, och eher laddningen,

blottas eller (kiljaS vid deras tilhorande belägg-

ningar och ledare. Eleftricitctens beftåndighct)

eller den af Herr Beccaria federmera fä kal-

lade EleBricitas Vindex ^ år åfven dårftädes redan

ä daga lagd och anmärkt: at laddade Glas-taflory

efter fullbordad laddning och ftåtens uttagande ^ icke

xillika med deras beläggningar och ledare mt^a aU
Eletiricitet^ utan behålla någon del deraf långe och

/
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envijl qvar
,
jom dock ej rones , fårr ån fjelfva be^

läggningarne Jkiljas vid glcifety dä dejje finnas äga en

flark jfråkande EleUricitet y [om dr af olika art emot

deny fom fjelfva glas-ytorna ^ dem de vidrörty ega

;

hvilken Elektricitet ocky fä ofta man villy kan [or

"

nyas derigenom y at beläggningarne y (fom uti min
inrättning beftodo af papp-ftifvor, ofverdragne

med Spegel-fölium, och fållade på glas-pelare,

hvarmed de flyttades til och ifrån den lod-rått

ftående glas-ta ti an) blifva äterforde til glafet ^ och

UTtder flotens uttagande tryckas deremot y famt fedan

hvar får fig j eller bada tillika affåndras ifrån gla^

fet. Denna egenfkap at eleSricera beläggningarne y be^

hållo glafen flere dagar y veckor och månader å rady

den fårfvagades väl efter hand y men kunde icke efter

behag glafen fråntagasy och infann fig iblandy vid klar

väderlek^ åter uti de glas
, jom tycktes hafva den

famma aldeles förlorat. ('^) Såfom nu detta år

famma experiment, Ibm vid Eleftrophorcn lig-

ger til grund, faft jag ej fallit pa den tankan,

at deraf gora en fårflcild Eleftricitets- mafchin

,

eller underfokt den at HerrVoLTA hårtil tjen-

ligaft befundne Harts-compolitionen , fom vår-

keligen , llarkare ån glafct
, qvarhäller denne

egenfkap, och bräkt HerrVoLTA pä det vack-
ra Rönet, om Eleftrifka kraftens artificlela fam-
lande och forftårkande med ladd-glafet; tyckes
åfven redan deraf vara fannolikt, atlamma grun-
der, hvaraf detta vid Glas-taflorna förklarades,

fkola ock båft pafla til Eleftrophoren , och til-

lika tjena til uplysning om fjelfva den få kal-

la-

(*) K. Vet. Ac. Handl. 1762, p. 221, Vjte och p.
XX. Förféket.

^
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lade Eleétricitas Vindex, hvilkea bragt Herr
VoLTA pä deiTii Forfok, dä mina Ron fåkert

aldrig at honom varit kånde.

10. Vid förenämnde underfokningar om ladd-

glafen, har jag nu lagt den berömde Frank-
lins Thcorie til grund, och i ll:od af defs be*
kanta Hypothes om ilndiga Eleftriciteter , be-
vift : vid dejja Glas-taflors fä kallade laddnings in^

gen ting annat föregår y dn at det EleElrifka ämnet

blifver famladt och vkadt pä ena fidan af deffa taf-^

lor j och pä den andra i famma män utdrifvet och

fårminfkadt, Ater vid fiolens uttagande händer ej

annat y dn at den fyIde pöftiva fidan lenmar ifrän

figy och den tömde negativa fidan äter tager til fig
dettay ifrän den jorra til den [cdnare genom Ladd^

nings-Cirkelen åfvergäende ämne. Denna (ä kallade

laddning, vifade jag ock dä vara en ren folgd

och fpeciel händeife af de förändringar, fom uti

alla kroppar foregä, vid Elcftricitetens fortplant-

ning ifrän den ena til den andra. Hvarfore ock,

dä man vill riktigt doma om fjelfva glas-taflan^

tilftänd, af det, fom uti des beläggningar och le*

dare forcgär, blir oundvikeligen nodvändigr, at

gora en tllhorlig fkilnady imellan den Elektricitet fom

uti deffa delar upkommer germn blott Fordeluillg

af deras ?iaturliga forrädy och den Eleclricitet y fom

af elecirlfka dnmets verkeliga ofvergdng til cch ifrän

glafet härrårer. Den fcdnare upliorer med fto-

tens uttagande aldeles, den förra åter qvarbiif-

ver, formedeUt en uti glaiet qvarblifvande del af

Jorra Laddningen, foiti år råtta orfaken til den
uti bclåggningarne få långvarigt upkommande
Eleftricitccen, Denna nödvändiga ftiilnad imel-

lan
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lansen genom blott fårdelning eller 'vdrkellg éfver^

ging tilkomm Eleblricit^ten ^ tyckes af Auctorcrne

vara for mycket förbigången ^ men likafullt in-

nehålla likafom nyckelen til alla EleélriHva phe*

nomener, och i lynnerhet den nya Eleftropho*

ren, fom til deis (tadfäftande ofvermätcan val

pafTar fig. Defle Elcdriciteter åro ingalunda

til deras art och verkningar , utan enda (I (jelf-*

va låtrct , huru de upkpmma ^ ifrän hvarandra

ftilcie. Säfom verkningar af famina orfak, åro

de nåra med hvarandra f6rbundne> men kunna
ock tardcildt vara til. All éfvcrgiwg börjar och

Jiutar ined fördelnings Utom vid fpetlar: fördelning

kan äter vara rilp utan åt Verkelig ofvergdng der^

pd följer, Jiig nödgas ac iägu detta något tyde-

iigarc*

§ \1, Nar en popiv glas-^ytä AB fig* 5. apm^
nnr ft förråd til beUggniyigen CD och ledaren E ^

fof^delning d«st i6rii:a fom uti delTa delar fore*

gar
i
dä clct uti beläggningen befintcliga »attir-

bga elcclrinca ä'T.nc h-amdrifv^es til ledaren E^
gör denne poftlV) och leninar CD negativ. Kora*
mer nu v;irkeiig öfvergdng . at ämiiet utUt*

AB gar ofver til CL) och blifva ock defle

bada, förmedclil detta (Sfvergaende ätiine^ peft'*

tivt elcdrifcvade. Om derpä detta oii^ergaendG^

förrad fmäningom aflcdcs^ lladnar ock denne of-*

vcrgang orniidcr af och ytan AB behäller ej

mera, dock juft fa mycket dåraf qvar^ fom for*

dras i\\ furdelnlfigen ^ eller at hälla det naturliga

förrådet tilbakars unir CD ^ och bibehålla den
negativ^ ehuru def*? til E utdrefne ämne^ kan
Vara bärtfordr* Mera kan ej eller denna belägg-
ning CD ytan AB fråntaga. Arytan tvdrt-

E om_
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om fiegativ , och fåledes [åker at fylla fm brtji utur

CD och E, Drager den Brft det uti E befin-

teliga tonädet til CD, gor CD pofuiv och E
negativ genom denna f^rdelning. Men kan ock
genom verkelig öfvergång draga något deraf til

Gg, och genom denne torlull, gora E och CD
tilhopa negative. Fylles nu pä detta fått genom
ofvergäende ämne briften uti ytan hV> \ ftadnar

denne ofvergdng om{ider äter af med fördelning

9

fom gor CO pfttiv^ dä det deruti famlade äm-
net qvarfladnar och dragés af AB, utan at ver-

keligcn gä ofver til den famma, och fylla defs

qvarblifvande brifl:. Glafets bada ytor kunna
läledes ifrän början til fluc verka aldeles pä li-

ka fått;, den ena at gifva ifrän lig, den andra

at taga til fig eleftnO-ra ämnet, men likafullt

efter grnden af deras egna tiHtänd, uti dera^^

närliggande beläggningar, fororfaka llridige Ele-

ctriciteter, Beffe blifva fom vifat dr ^ etltid i bår^

jan genom ufvergång lik-artade , wen til jlut altid ge^

nom furdelning ftridige j med fjelfva ytans Eletirici-^

tet och tiljiänd
^ fom derpd verkar. Salbm nu for-

delningens verkan tiltager, i f'^mma män, fom
fjelfva ofvergangen aftager, fä mafte ock de
dernf uri beläggningen upkommande llridige

Elctlriciteterne, en gäng komma i den jcmn-

vigt, at denne befinner fig uti naturligt titlländ

utan all Eleclricitet > fom fker , da beläggningert

genom fordelning miller eller erhiiller jufl lä

mycket, fom den genom ofvergdng \fvån eller til

glas-ytan erhåller eller förlorar. Sattet at hdrom

fårviffa fig^ är gr.nfka enfaldigt. .Ledaren E och
beläggningen CD, fkiljjis efter hvarandra eller

tillika ifrän ytan AB. Om dä E finnes pofitiv

och
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och CD negativ^ men båda förenade mifta all

Eleftricitet, (lutes billigt*^ at det uti CD bri*

Ilande åmne varit til E utdrifvit^ och at deras

ElcÄricitet af blort fåräelnivg härrof. Likala om
CD är pofitiv och h negativ, och deras Ele*

ftricitetcr llacka hvarandra, hafva de genöttt

fördelning ifrän E til CD tilkömmit* Mtn for*

blifva CD och E efter föreningen uti politive

eller ncgcitivt tilftånd, hafva de ock genöm
vårkelig vfvergång itfän eller til glafet blifvie

cleftri^Vrade. Alla defTa håndelfer åro patageli»

ga folgder af FramKLins härvid antagne me*
ning om orfaken til conrraira EleÄriciteternaS

inra (Icilnad^ fpabm beroende pä brift och of*

verflod af famma åmne s ^cn bäde phenomenei*

och (lutfatfer forblifva ock alcid de famme^ om
man^ i ftälle for H enda^ antager två fårfkilätå

firldiga ämnen ^ hvilka genom fördelning klifva pdng^
rade^ och genom ifvergång åter fned hvarandrå

förenade^ at Förklara dclTit contraira Electncitc*

ter. En Theorie^ hvaraf alla defle vid Ladd«
ningar och alla andra fcrfok förekommande om«
byten- och förändringar naiian tydeligare begri*

pas, och jag til den andan längre ned utforli*

gare far använda*

1^. Låmpas nu det anförda til EleBröphoren $

larer uran fvärighet märkas^ ai defs ÉleBricitet

bår raknäs til det Jlc^get , fom genom åmnets blotta

fårdelning tilkommer , och at alla dejs fhenomener hora

hårledaSy af den uti Harts taltan efter uttagen lada^

nings-Jiot qvarjidende laidningen^

E Om
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Om EleBricitas Vindex.
14. Helt andra ^ cch med det föregående i

vifia mal ftridande foreftällningar borde man lik-

väl gora lig om Alechanismen af defla och an-

dra dylika foriok 5 i anledning af Herr Becga-
ria'3 få kallade Ele^lriatas Vmdex^cn formcnr^

ny och befynnerlig, uti laddglafen genom ijelf-

va laddningen, och m\ andra iammangnidne
kroppar vid fkiljandet^ iipkommande kraft och
förmåga, hvars råtta mening och bePt^affenhet,

af jåmnf6reh'en med det anförde^ tydeligafl: tor-

de kunna inhåm.tas. Herr Beccäria har uti

defs, 1769 i Turin iitgifne iinnrika och med
de måft granlaga forlok iipfylde Trnftat: Expe^

rimenta -xitque Ohfervationes y quibus EleSlricitas Vin^

dex late conflituitur atque explicatur ^ åfvenledes

foretagit en ny underfökning, om forhållandet

af de contrairc Elc(51:riciteterne vid laddade glas-

taflor och deras beläggningar, när delfe (kil-

jas ifrån glalet men har vid inrättningen af

defla forfok, icke fäfom jag uti 1761 ars Hand-
lingar, anlagt eller gifvit akt pä nägra iarfkilta

Ledare utan merendels endall af ganfka tunna

metall-blads eller beläggningars tilftund, dragit

flutlatfer om fjelfva glas- ytornas tilftänd och
förhållande. Säfom nu defle beläggningar, i bor-

ian formedelft ofvergdng erhålla en lik-artiga men
ril ilut genom fordeimng y firidig, EletJricitet med
fjelfva glas-ytan, ifrån hvilken de aflondras

§. 12. Men Herr Beccaria icke känner eller år-

känner denna ililnad utan i alla håndeller, an-

fer beläggningens tilftänd fäfom härrörande y af

ämnets verkeliga ofvergängy til eller ifrån glas^

ytänj har han ock naturiigt-vis ftadnat uti helt

an-
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andra flut-fatfer, och i följe deraf antagit : at

en fofttiv glas-yta val i bårjan Icmnar eleUriJka ma-'

ferien ifrdn fig til beläggningen^ och gdr den fofttiv

y

men under och med det famma äger en kraft eller

fvrmäga y at vid hvar afdragning återhämta något

af detta meddelte fårrdd til fgy hvilken återhämta

ning alt mera tiltager och blifver tydelig
^
ju mera

forråd taflan redan gifuit ifrån fig , och til fiut

,

dd alt dejs förråd blifvit aflemnat^ är fiarkafly fdat

glafet vid hvar afdragning utur beläggningen åter^

hämtar juji få mycket förråd^ fom hon vid fåläggan*

det til den famma aflemnar. Ornvändt rofvar en

i^egativ yta i början ämnet verkeligen til ftg utur

beläggningen y men gifver åter vid hvar afdragning

något deraf tilbakars y tils hon omfider när defs brifi

nyligen blifvit aldeles fyldy vid hvar afdragning åter-

gifver jtifi fä mycket ämne j fom hon vid påläg-'

gandet tagit emot. Detta ladd-glafens förhållande

kallar nu Herr Beccaria med et ord Ele£lrici^

tas Findexy hvilken fäges v^Yd, Negativa ^ {3, långe

glas-ytorna verkeligen meddela iit tilftänd, el-

ler den pofitiva lemnar ifrån fig 5 och den Ne-
gativa ytan drager ät fig eleftrifka materien^

Pofitiva äter är denna Vindex^ når ytorna vid af-^ \

fondrandet återtaga det tomt aflemnade, eller

ätergifva det förut indragne ämnet. Både Vin- i

dices åro ifrån början, den pofitive i aftagan-

de, den negative i tiltagande tilftådes; komma
fåledes en gäng vid deras fä kallade Limes con-^

trariarum Eletiricitatum x åcn jemnvigt> at belägg-

ningen vid affondrandet hvarken får eller mifter

något åmne.5 utan forblifver uti fitt naturliga

tilftänd oförändrad.

if. Vid



TO I777t Jan. Febr. Mart>

I f . Vid ofvervågandct håraf, fer man : at

fjelfva Phenomenerna vid denna Theorie forblifva utan

ändring [ådane^ fotH jag dem förut be/infvit} Herr
Vindex negativa betyder ock famt

innefattar alt det famn. a, fom jag förut kallat

och tilfkrifvit materiens vérkeliga ofvergdrig. Men
hans Vindex Fofttiva^ fom fororfakar de i-^heno-

niener, dem jag af blotta fördelningen hårleder,

fkiljer ifrån bcgrepet om denna fördelning der-

Wti, at HerrBEccARiA tilegnar gh(et en offeSiion

eller förmåga y aP vi4 afföndrandet ^ utur beläggningen

återhämta y det vid fammanfogandet meddeha
\ fUer%

42t dä ätergtfva > det förut indragne förrådet af ele^

^rifht åmm^ (^) hvaremot jag ifran b6r|an til

flut icke tilegnar glafet nägon annan egenflcap,

ån den, af fjelfva laddnings-tillländet härröran*

de verkan, på det uti beläggning och ledare bc-

finteliga åmnet: Hvarigenom detta ämne af den po^

fitiva ytans förråd utdrifves ifrän beläggningen til

ledaren 3 och af den negativa ytans brift utur ledaren

fawlas och qvarhdlks uti beläggningen ^ äfven däy när
ämnets verkeliga öfvergäng ifran eller til Glas-ytan^

upbört och fördelningens verkan blifver aldratydeli^

ga/} Hela fkilnaden af deffa förklaringar beror

fäledcs pä den frågan: Om beläggningens pofitiva

eller negativa tiljidnd j uti de händeljer fom höra til

Vin-

() Loc. cit. p. 2. Vifum eft mlhi EleÄrlcitatis Vin-
dicis nomen indere

, quod ipfa (it, qu» fe imminuit
yi fua, quum facies laminae denudatur, Eleöricitas

immiffa
, quum integra adhuc eft aut fatis ingens

;

& ipfa pariter eft^quae affeätf^neniimmittit in Vitrum
4iliquam permnnent^m

\ qua recuperet ipfam fe aut
fartem fui aliquam^ ^uum lamitia pojimodum de^
nudatuå.
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Vindex Pojitiva eller fördelningenyUfkommer y afElc"

Brijka materiens gång ifrån och til [jelfva Glas - ytan y

eller af defs gång ifrån och til ledaren y fårmedelft

i^las^ytans qvarbdiine laddnings- tilftånd.

16. Herr Beccaria har uti forenåmde tra-

ftat pa et ofvermattan (inrikt lått anvåndt den

förra meningen til alla de måft inbundne Phe-
nomeners forklarande, och detta made, ehuru
laken tages, gä ganfl^a vål an; men dä frägan

år, hvilketdera år enklare och kommer den na-

turhga fanningen nårmaft, tyckes vid Herr
Beccaria's Theorie den fvårighet mota at i:o

Beldggningarne redan i flårre afjtånd^ inomGlas-^taflans

atmofpher^ undergåfammafordndringår y fom under
fjelfva vidrörandet} fordenftuU kan ytans blot-

tande ej vara enda orlaken dertil. 1:0 At defji

förändringar altid ftadna vid den få kallade Limes

vch im^en^Findex negativa blifver af eller yttrar (tgy

am fj någon utvårtes afledning tilkommery vare lig

cnom vidrörande eller pä 1 jelfva beläggningen
efinteliga fpetfar. ^:o At man vid denna förkla-

ring dr nödfakad , at uti denna Vis vindex antaga och

ärkånna en ny och obekant kraft och egenfkap^ fom blott

af defs verkningar har (itt namn, utan at defs

orfak eller befkafFcnhet nårmare kan befkrifvas,

c^cr begripas, huru med defs emot fjelfva ladd-

nings-tilftändet ftridiga verkningar egentelig^en

ftall kunna tilgä^ ty denna Fis vindex låges

återhämta det Elcftriflca åmnct til glalet^ juft

Vndcr och med det famma fom glalct ånnu häl«

ler på, at gifva detta ämne ifrån fig j och äter-

lemnar famma ämne til beläggningen, dä glafet

Itinu håller pä at indraga och taga til fig detta

E 4 aninc>
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åmnej ja utofvar deffe verkningar ftarkafl:,„nar

glafet formedelft uttngcn ftot , fornienes och pä-

ftäs hafva förlorat all laddning och Elcftricitet,

hvarigenom likväl denna Vis 'vl:tdex egenteligen
forft cilkommit och blifvit npväckt. Jag tror

iordenfkull at uti det följande lä mycket tryg-
gare fä hålla mig vid min fordna Thcorie^ fotii

denne beror pä flUmänt kände och bevisligc grun-
der 5 genom tillämpning |:l|Elcftrophoren arhaU
ler nytt ljus-, och Ijelf tjen^r, at om denna
Bricitas Vindex eller beftåndiga Eleäiricitetenj

Ufom et Hemmen betraktad ^ ärMIla nöjaktig up-*

lysning.

Theorle om contraira Ele5frkitetef.

17, Til undvikande af obeliageliga repetition

ner och for at gora den följande underfokningen,

i anfeende til låran om Eleftriciteten la mycken
nyttigare, årnar jag likväl uti forenåmde Theo-

,

rie gora den ändring 3 at ledan jag bittils med
Herr Franklin fatt orfaken til de ftridiga

Eleétriciteterne uti briji och éfverflåd af et dcb
Jhmnta uti alla kroppar bcfinteligt ämne eller materia^

jag åfven härvid betjenar mig af den ej mindre
fgnnolika och fiere gånger förut brukade Hy*
pothefen (*) am två fdrföldta EkSrifka ämnen ^ dem
jag for kortare uttryck kallar. Eld och S;^r(^.

I>elJa ämnen draga hvarandra > och utgöra i förening

tn uti alla kroppar befintelig onjärkfam materia ; men är^

hvarförfig fpdnfiige och repellerande. JDe dragas eli-*

ka

C) K. Ven Acäd. Hatidl. 1763^ p. 214. 1765*, 14a.

1766, 313. PRIESTLY Hifi. ef Eleäricity^ Part^

JIL Seä. // af tVJQ Ehäric fluids,
-
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ka flarkt af olika kroppary jblifva derigenom vid vijja

tilfdllen fkilde och fardelte ^ och äfiadkomma dci^ genom

deras inbördes verkan dragning och ofvjergdng ifrån en

kropp til den andra^ alla Ele^rifka Vhenomener. Def-

fa ämnens eller contraira Eleélriciteters art,når-

varelfc och rorelfer, underfokes, fom vanligt, ge-

nom en liten pä filke hängande Prof - kulas (af

flädermärg, kork eller guld papper) dragningar

och reputfioner. Hvarvid Eld i det följande an-

tagas ivara emot Franklins Plus eller polki-

va tihländ^ Syra äter emot Minus eller den ne-

gativa Eledriciteten. , Hvilka talefått jemvål

läfom mera kånde och brukelige, for tydelig-

het och lättare jåmforelfe pä fina ftällen vid

fjelfva forfoken bibehållas. Nu far jag äter

komma til fjelfva Eleftrophoren.

Om EleBrkitetens forfta upvåckände,

18. Ibland de flere fått, hvärigenomi den
forfta Eleélriciteten kunde Eleclrophoren med-
delas, var gnidning med blotta handen, det låtta-

ile och vigalle medlet, fom ock i fig fjelf år

ganfka tilräckeligt. Men for at gä litet längre

in uti de förändringar fom dervid uti i jelfva

harts-kakan forega, har jag anftält forfoket,

pä följande i vilTa affeenden fördelaktigare fått.

1. Förfåket.

ip. En rund utfvarfvad tråd-fkäl, (Fig. 4)
fyra tum i Diameter, fåftades pä et glas-fkaft
op^ fyldes med bomull och litet tagel, famt 6f-

verdrogs med fint hvitt låder, lom pä fränfidan
med en fnara dragés ihop, at utgöra en lagom
fpånftig dyna lom faller platt ät harts -taflan,
hvilken dcrmed gnides. Om då

Ef f;o
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l:0 Skinnet dr torrt och renty ufvdckes därmed
likafom med fjelfua handen på Hartfet Megativ
EleEhricitet 9 dynan åter blir ^ojitiv^

Z:o Gnides äter Skinnet med amalgama af ^vick^

filfver och Spegel-folium ^ fom fåjles med litet talg
;^

erhåller taflan en få ftark pojitiv^^ dynan äter ne^

gativ EkÄricitet, at den åtvanbeOvrefne forftårk-

ningen dervid kan umbäras , hålft om gnidnin*

gen (kcr på längre ned förekommande fatt.

4, Fårjdket.

to. En torr och ren (kifva af Spegel -glas^

9 tum hog( och 7 tum bred, gnides med forc^

nåroda dyna, pä det fått, at taflan hålles lod-

rått pä et bordy och fjelfva dynan med glas-

(kaftet tryckes Ikidrigt emot ena fidan deraf,

famt, utan at (äfom vid den vanliga parallel-

gnidningen , y^^^Ä rum pd taflan y vrides en eller

några gånger omkring defs medelpunB^ och derpä hä-

ftigt ryckes lodrätt ifrån glafet^ dä fes 1:0 At
hvarken glafet eller dynan erhålla den minfta Elektri-

citet p få långe de ligga ihop, om ock gnidningen

på en tjenlig maichin fortfåttes, få långe, at

vatten rycker och kommer i kokning pä det

tiphcttadc glafet} 2:0 Men få fnart dynan efter

lindrigafte vridning rycken ifrån glafet , erhålla både

glafet och dynan en jprakande fuick EleQricitet , fora

Uti glafet år pofitiv uti dynan däremot Negativ.

5:0 threnade Jlåcka deffa EleHriciteter bvarandra aU
delesy men återkomma få ofta dynan å nyo fziljes vtd

glafet.

zi. Detta Experiment, fom med flit år (å

inråttadt, at Gdas^ytan^ fom for ciefs ftorre faft-

het
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het blifvit fatt i ftålle tor Harts- taflan, och dy^

nan i alla pmfler gnidas och därigenom ufhettas Ii*

ka Jtarktj och altid betacka hvarandra^ viiar tyde-

ligen. I :o At gnidning^ jom blott gnidning^ icke vdc*

ker någon Elektricitet. z:o At EleElriciteten förfl
upkommer^dd bada kropparna fkiljas dt; hvilket fä»

ledes ätven gäller och uplyfer all vanlig paral-

lel gnidning, hvarvid ytorna aka pä och ofvcr

h varandra. 5:0 Men at gnidning likafullt dertit

bidrager och likafom tilreder den vid flviljandet

upkommande Eleftriciteten. I ofrigt åro alla

omftåndigheter lika 5 med det fom föregår, når

Svafvel, Lack, Harts, Teiln, Bly m. m. fmål-

tas och ftelna pä glas-, när en fvart och hvit

lilkes-ftrumpa gnidas och dragas ofver hvaran-

draj når en pofitiv och negativ Metail-tafla fo-

ras nåra ihop 5 når två Glas-fkitvor laddas ihop»

Ingde på en gång och ftoten uttages 5 når en
anondrad kropp vidrores inom Eleftrifta Atmo*
fpheren, eller Eleftriciteten genom meddelan*

det (kal upvåckasj o. f. v. J alla defla, til in-

rättning och art ganlka olika forlok hånder,^^

contraira EleBriciteter tillika upvdckas ^ at dejfe icke

rönas och vifa fig^ fä länge kropparne äro iförenings

men upkomma vid (kiljandet och följa hvar fin kropps (*)

famt äftadkomma enahanda Phenomener, hvari-

bland den dragningsfom alla deffe med contraira Ele^

flriciteter fårfedde kroppar hafva til hvarandra 9 är
ganfka märkvärdig. v\\x åro defTc olika metho'»

der, at genom gnidning, fmåltning och meddc»
lande frambringa Eleftriciteten , fä vida (kiljak*

tigc> at tydcligen inga Mecbanifka bi-omftån*
dig-

(j Se min Differt. De Ekafv Contras
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digheter daliripig eller rorelfer, kunna for de-

ras gemenGimma orfaker antagas. DefTe bora

ogonfkenligen härledas af vida, fjelf\^a den hår-

vid i rorelfe f^).ua Eleclriflca Materiens egen-
}kaper, och deffa kunna ej tankas enklare, ån

. at aetta enkla eller af två^ andra be/idende ämne > dr

inom ftg fjelf repellerande och fpdnfttgty famt eger oli^

ka dragning och afinitet^ til andra kroppar. Om Ele-

ftrilka Materien beftår Eld och Syra y om £/-

den dragés ftarkare af glafet. Syran ater af Dy^

nan 'y om gnidningen gor, at flere delar af den

ena kroppen komma at rora vid flere delar af

den andra, och ialedes kunna derutur famla ihop

(iet måll begärliga åmnet> om deffa ämnen lada

jlarhare uid hvar fin kropp y än de draga och qvarm

hälla hvarandra: fä fkuile öck> vid defle krop-

pars häftiga (kiljande hånda, hvad fom nu fin-

nes verkeligen (ke , at def!e förut förenade äm-
nen fläppa hvarandra och följa med hvar Hn
kropp. Elden åtföljer glafet, *S>r^;? äter Dynan,
Men bada formera , fom längre ned vifas

}kall, Eledrifka Atmofpherer omkring fig, af

olika art. När kropparne ä nyo räkas, draga dm--

nena hvarandra > och hälla kropparne tilhopa , utan at

verkeligen Jldppa dem. Emedlertid kunna de dä

utomkring lig äfven fä litet verka, fom tva

förenade vänliga Magnet-poler, af hvilka den

ena drager til fig hvad den andra drifver ifrän

fig , utan tyckas dä fläcka och. binda hvarandra^

inen dä kropparne dragas ifrän hvarandra, mä-
ite famma orlak^ fom i början flcilde deflli äm-
nen ät, åfven forblifva den iamma, at defle vid

f]ere afdragningar altid följa kropparne ät, famt

Vifa % beftändige j lä länge ingen ny orfak til



1777* J^^n. Febr. Mait. 77

deras flyttning och fårOcika förening tilkomrfier.

A t denna verkan i jynnerbet htror "på Jjelfva ytorna ^

les tydeligen •.'if Eleftrifka artens rnårkvärdiga

ombyte 5 da Dynan ofverdrogs ined Amalg'mia,

och gjorde Hans yx^x\ vofitiy ^ dii blotta (kinnct

gor den negativ. Fiera dylika ombyten äro vid

andra kroppar utrönte, men hittils ingen alloiäa

orfak uptiickt, hvarfore en kropp bor fä den

ena Eleclricitetcn framfor den andra ^ utom hvad
"

Herr Bergmans fértok med (iden band med-
gifvit, at Syran hällt följer den varmare krop-

pen at , Elden äter den kallare. (^\} Vare fig

därmed huru det vill^ fä tyckes denna i?i^^/7W-

fka ämnens flarkare dragning til fjelfva kropparne dn

til hvarandra^VcWz n;era begripebg-^ än en la kal-

"

lad Vis Vmdex, fom vid fkiljandet fages äter-

rnga det ämne, fom den vid föreningen gifvit

ifrån fig, och uti denna olika dragningjp troli*

gen åger dtfs rätta grund.

N^tt fått ät genom gnidning laåda -

'

Gias-täfior,

tz. Afvannåmnde foriok med Glas-taflan , le-

der dock ånnu ytterligare til närmare eftertän-

ka om denne upväckte Eleftricitetens olika for-

hällande uti deffe olika dragande och ledande
kroppar. Glas-tafhrn blir ej endafl på den af Dynan
vidrörda fidan Eleäricerad y utan drhaller ock tillika

pä den andra motflående , en likartig och i det ndrmafle

ufven få flark Electricitet. Denne hårror icke, fa-

fom Franklin och andra öfverflodigt bevift^

deraf3 at den förra trångt (ig tvårt igenom gla-

fet,
nn •- wiiiiiiwiiii II iHiiiiliiBnii "1 «Mi»m>jiin.ni III lim II i.ii -

i nar -TTTiMBiw— — i ii

(*) K. Vet» Ac. Handk n6q, g. 315.



78 1777^ Jan. Febr. Mart

fet^ och genom ofvergang eledricerat den an-
dra fidan, utan beror pä blotta fördelningen af
det uti glafet befintcliga naturliga förrådet, Tom
af följande fatt at ladda en Glas-tafla, närmare
kan intagas.

5. Forfoket,

z^. Glas-taflan forfes pä ena fidan med en
los eiier faft vanlig beläggning, och pa den an-
dra fidan gnides med forenämnda pä fit glas*

ficafc filtande dyna, fom til den andan gores ju

ftorre ju båttre, Fig. 4. Sä fnart nu dynan,
fom i §. zo fagt år, dragés lodrått frän taflan,

blir defs fränvända fida och beläggning elcftriffc

och gifver en gnifta DefTe gniftor uphora
fnart, om dynan ej v\årorts^men fårtages defs ne*

gativa EUBricitet emellan hvar gnidmng^ gifver ock
den andra fidan af taflan, vid hvar afdragning,.en

ny gnWla. Om nu beläggningen gåres under hvar
gniäning afiedande , men lemnas fri innan dynan ryc»

kes ifrån glafet ^ oeh då å nyo vidröres-^ ärhällei*

Glas-taHan en märkelig lä kallad laddning, hvil-

ken då främre fidan jemväl fårfes med beläggning f

gifver en ganlka betydelig llot^ fom genom
Vanlig, aldrig fä ftark , gnidning med en afie-

dande dyna, cj kan erhållas,

24. At forftå detta ladnings- fätt , påminner
man fig, at dynan vid afdragningen lemnar Elr

den qvar pä Glas-ytan och medforer något af

defs Syra §. zi. Den qvarblehie Elden verkar

nu llraxt fördelning , lä väl uti främre luften ,

fom fjclfva Glas-taflan 5 drager defs Syra ät fig,

och utdrifver defs Eld til andra fidan, fom där-

itådes genom en gnifta aflcdcs, h varvid tillika
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någon Syra trader i iiålle, och binder den fjräm-

re^Eldcn , at den likafom foiivinncr och nårma**

re dragés in uti fjeUVa glafet. Emedlcrtid har

dynan fatt äterhemta (in eld mur andra krop-

par, hvilken vid förnyad gnidning ril glafet af-

lémnas. Vid affondrandet , utdrifver denne lom
förut ^ mera Eld utur beläggnings - fidan, och
til den famma indrager mera Syra, fom jemvål

binder och qvarhäller den främre fidans Eld.

Pä det fattet blir nu glafet på en fida fyldt med
Eld, ocli pä den andra med Syra, fom genom
inbördes dragning qvarhälla hvarandra gch urgS»

ra Ijelfva laddnings-tilftändet , fom äger bcftän^^

lä länge, deras jcmnvigt ej håfves derigenom, ac

bagge ytorna tillika vidröras med afledande krop-

par, och de famlade ämnen, genom ofvervå-

gande dragning i contralr direktion, (lappa hvar-

andra, och, dä det år famma kräpp hvaraf de
vidröras och dragas, lättare irtom och formcdelft

den famma, rufa til inbördes förening och gif-

va den bekanta ftoten Säfom nu taflan icke

laddas, om ej defs andra (Ida år afledande; den
främre (idan äter icke erhåller nägon friad of-

vergängen Eld , om Dynan ej flåppcr den fam*
ma; men de famlade ånrinen ej binda och qvar-

hälla hvarandra, utan (lådfc äter gå (ina fårde^

om bäda (idor åro tillika afledande; finner man
fnart orfaken, at ftarkallc gnidning med en iHn-
digt ledande eirer ftåndigt affondrad dyna, ej for-

mar ^ora den verkan, fom den affondrade ryCk-
vis alladkommer, når hon Imäningom utur
kropparna far famla och til Glas-taffan aflem-
na, men icke fom den afledande åccr med fig

bortföra, den aflemnadc Elden*

6. Får-
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6. Forfoket.,

Zf. Om föregående laddnings- forfok anftålics

med tväihoplagdeilipade Glas-taflor^Aa BbFig.f

.

hvilka med inra fidorna a och b flata tått ihop,
rnen den yttra A guides med dynan ^ B atcr for*

fes med en beläggning, fom under Operationen
gores afledande ^ kunna efter fullbordad laddning,
fSljande mårkvårdiga ombyten därvid i aktta-
gas i. Gffva tafiorna förenade och bvar forfigj den
Blecfrijka (iotenyho faledes bada laddade. . z. Ovid-
iförde y hänga de[Ja tajior ifrän början jlarkt ihop^

och draga hvarandra med fidorna a och i, 5 . Skil-

jas de dä ifrän kvarandra ^ är den främre Aa på
båda fdor pofltiVy den andra B b åter på båda fidor

UegätVU, 4, öpnas Taftorna och åter fmmtanfogai

med famma fdor a^by flere gånger årad^ eller ock
hvar for fig vidröras pä deras yttra (idor A och
B

, mifa de båda det mäjla af deras förra EleBrici^

tet, y. Hänga ock dä järnenanfogade ej mera ihop och

dra^a hvarandra ej [om förut. 6. Vidröras de åter

båda tillika på deras yttra fdor , då de ligget ihop^ med
händerna y eller foten formedeUt beläggningar uttages

käfta de frax å nyo ftarkt ihopy och draga hvarandra»

7. Skiljiis tailorna u;1 a nyo ifrän hvarandra, vi*

la de cn fiark fprakandc Eleélricitct , forn dock

nu är omvänd emot förut ^ den gnidna främre taflan

Aa är nu på båda fidor negativ y den andra Eb åter

pä båda fdor pofitiv^ 8:0 Vändas taftorna^ jtra^å

ifrån bårjan ejter laddningen
<^

båda om ^ och läggai

ihop med de förut utvände fidorna A och B^ och ji.o^

ten uttages ifrån de nu utvände fidorna, a och b^

hänga de äfventedes ejter ftöten ihop y rnen taflan Ad
finnes nu jäfom vid n, ^/för jlöten poflttV ^ Bb åtet

negativ på båda fidor.

16.

*
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1

26. Detta vackra Experiment) hvarmed Herr
Beccaria i lynnerhet llyrker defs Elcétricitas

Vindcx^ och väl fortjente en utförligare gran(k-

ning» ån rummet tillåter , anfores här, fåfom tjen-

ligalte anledning at deraf gora lig en forellåll-

ning pm inra tilftåndct af et laddnings -glas,

hvilket hår foreftålles fafom deladt midt på, och
Utvilar, at laddningen icke blott ftadnar få ytan ^

utan tränger fig djupt iny och verkar tvärt igenom

laddmngs-tafiorna. Man kan forellålia fig ca dy-

lik taHa;, iäforn delad uti flera tunna, på hvar-

andra liggande fkitvor ab c d 6.) fom lad-

das den ena af den andra, och alla befinna fig

uti det tiHlånd, at deras åt framfidan BD vån-

da ytor äro med Eld^ de motftäendc frånvånde

ytorna AC åter med Syra laftade, hvilkaåmncn

uti hvar tafla for fig ftå uti nårmafte jemnvigt,

om de vore fkillde, men i fammanhang verka

alla pä hvarandra, och derigenom fororfaka, at

fumman af Elden ät den ena , och fumman af

Syrorna åt den andra fidan blifver rådande, och
fålcdcs uti hela fammanfåttningen Elden åt den
ena^ och Syran it den andra blifver rådande^

verkeliga myckeioheten af de åmnen, fom åro

uti olika belågne ftrata rådande, kan foreftållas

med de inom vinklarne ABC och BCD pä def-

fa ftrata afflcurne delar. Då vinkeln ABC fcän

beteckna Syrans^ och vinkeln BCD Eldens til-

och aftagande myckenhet uti hela taflan, ifrån

en yta til den andra. Derat- kunna nu ock for-

åndringarne uti föregående forfok hårledas.

17. Efter bekanta och nyfs antorde grunder,
åro båda täflorna Aa och Bb uti laddnings-til-

F Itånd,



8i Jan. Febr. Marfc

ftånd, hvarvid ytorna A och b nu åro fyldc

med Eld^ B och a äter med Syra, Men de ega

ej lika myckenhet af deffa ämnen. De inre it

och hafva hvar for fig mindre åmne, ån deras

motfvarande yttre A och B. Detta de yttre

fidornas öfver&ott fororfakar den forlla lam-

inanhångningen. N. Samma ofverftott blif-

ver, fom vanligt, pä bada fidor rådande, när

taflorna fkiijas at, och genom fördelning blifva

likartade med yttre fidorna, ifrän h vilka ock,

men ej ifrän de inre, detta ofverflcotc kan afle-

das, N. 3. 4. Om nu detta ofverftott ifrän de

yttra fidorna A, B, afledcs, eller genom oftare

épnande af taflorna efter hand forfvinner, fätter

den qvarblefne egenteliga laddningen fig uti full-

komlig jemnvigt, och (fäfom vid alla enkla taf-

lor, där de ftridiga ämnen inom fig binda hvar-

andra, utan at nagotdera är radande) är utom
fig oeleftrifk och overkfam^ hvarfore ej heller

taflorna dä hänga ihop. 4. f , Men uttages

ftoten, och derigenom de yttre fidorna fa väl

fom de inre förlora det måfta at fit forräd, hän-

ga de äter ihop, N. 6 tormedelft en uti dc in-

re ytorna a och b qvarblifvande red af deras

hvarandra bindande och qvarhällande ftridiga

åmnen, fom ej fläppt taflorna; och dä defie med
vald flviljas ät, behälla fin förra art, och blifva

nu genom ny fordelning pä bäda fidor radande.

N. 7. Detta inträfi^ar likafä med de pä yttra

fidorna radande ämnen, när deffe vändas in, N. 8.

och ftoten fortager det måfta utur de utvånda
a och b: h och B behålla dä fin förra art, fom
läder vid glafet; fammanhäller taflorna j och äter

vifar fig, dä de {kiljas ät.

28. Af
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zS, Af det artforda kan nii öck^ i tillåmp*

ning pä Elcftrophoren^ Hutas, d^i i:o Marts-taflan^

genofn den forfta gnidmngen^ hälji om den med en

^fflndrad dyna på fvrenämda fått anjidlles ^ redan eV'*

haller en ^yerkellg laddning i Och faledes pä erta fi-'

dan fylles med Bld^ pä den andra xx\tA Syiräé

l:o At alla uti defs tilhörande Sköld och Porrtt ^

fdfom defs beluggningär y föregående ombyten och ete*

&rip^ä Phenomener hora på denna grund änfes och

förklaras^ Hvarvid jag nu uti det följande vill

i akc taga den ordningij at i:o Skölden^ z\ö derl

med Harts-ta flan Itändigt förenade Formen ^ fåf-*

flcilt imderlokas, och ÉkBrifka kraftens fulU
kofnlign uphåfvande i>ch firfioråndé tages i ofVeir*

vägande*

(Det éfriga befparés tU ndfta t^Uärtal )

BERÄTTELSE,
Om LårpuUådre - Stammens vådeliga

épnmg^ Jom fordrade defe afkn^tnmg^

och utan nedre delem förfångs

lyckeiigen aflopp,

af

O. ACREL.

Af alla utvårtes^akommor pä månmfkäns kropp,
hafva de ftorre Puls-adre-iiammars ftador,

aitid med ftål, varit anfedde fafom hogil äfven*

1^ t tfr-
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tyrligc. Blodets häftiga uttömning, dä lyckc-

liga omftåndigheter eller Låkare-hjelp cj fnart

mellankomma, göra, inom fa minuter, (lut pä
lifvet. Vi fä dock undertiden , til var forun-

dran , le, huru en forfarlig åkomma träffar en
ildan ftor Pulsadre-ftam

,
opnar den, fä at blo-

dcn väldfamligen utftrommar, hotar i for ila bor*

]an, med lifvets eller atminftone delens forluft j

likväl, fnart fagt af fig fjclf eller med ringa

tilhjelp , andras få vidajat tid och rådrum Icni'»

nas åt konften, at komma den fjuka til und-
fattning.

.En liten opning genom Pulsädre - hinnorna ,

eller dclTas olika och icke motfvarande opnin-

gar, lemna blodet tilfälle at lefra fig i opnin-

gen, och tilverka likfom en plugg, (thrombus)
livilken, for någon tid, hindrar blodets utfrufan-

de, inom en kort ftund-, men fom Pulsädrens

iramervarande rorelfer hår vägra cn god läkning,

i vanlig och naturlig ordning, hvarken genom
fnar agglutinaticn eller incarnation framdeles •>

få .
händer ock altid, at bemålte blod - pluggs

tappning icke torflår eller eger beftånd: forlla

opningen rifvcs och vidgas kring pluggen , in-

til dels blodet å.nyo får Irihet, at urfipra och
ledan framftromma, med lika fiira , fom i for-

lla början 3 detta händer flera reior, inom längre

tid; blodflödet afftannar altid, på farhma Jätt

,

hälft under krafternas anfenliga forminflvning j

men framtränger åter, når de hunnit famla ftg.

Imedlertid, och det fom fiirligaft är, vidgar lig

Pulsådre - ftammen kring defs opning, til cn
mångdubbel vidd öch rymd , och förlorar dy-
medeUt defs fpäntsliga förmåga til vidare fam-

mandragning och läkning. 1 den*
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I denna ftållning, år flcadan et verlceligt

Anevrisma fpurium (öppet Pulsådre- bråck , )

fom man Pulsadrens afknytning icke ftär at

hjelpa. Dermcd är dock lifvet icke mer ån

råddadt for det forfta i ofäkert , huru delen

,

fom af denna flcedde hufvud-lUmmcn fatt defs

näring, federmera ikal blitva vid lif och na*

turlig ftyrka bibehållen.

Pulsädre- (lammens opning, pä ftållen , dåt

månlkelig hjelp ej åtkomma kan, blifver val

altid dodelig: Axel-pulsadrens nedra anda, (*)

Arm- pulsadrens ofra , Ljumflce-och Lär-puls-

adre- dammen, nåra til ligamentum aponevroti*

cum Fallopii, kunna med flcål raknäs til def-

fa. Engellka Molnaren Samuel Wouds nog
bekanta håndelfe, (**) frän hvilken hela armen
med (kuUer-bladet, blef bortrifven, genom en

olyckeligt vis vidfaftnad qvarn-vinge, år få en-

iam och få vådelig, at deraf^^iga (äkra folgder

kunna dragas: Fibrernes krofsning och flitning

år val det enda (tål, til forblodningens uteblif-

vande, fom fiikt vidunder tilfkriivas kan.

Följande märkvärdiga håndclfe , på Lårpuls-

adre-ftammens opning, lom jag nyligen i Kgl.
Lazarettet haft at (kötaj och nu til Kgl. Ve-
tenflcaps Academien får åran at upgifva, med
omllåndelig befkrifning om hela forloppet , okar

F i det

(•) En och annan har vål fåreflagit ligaturer kring

nyckel-benet i denna håndelfe ; men det lärer hiitiU

icke vara förfåkt.

() Cheselden, Anat* of human body, Edit. X.
p. 321. c. Fig. Tab. XXXVIII.
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dcC ringa anral dylika obfervationer, fom jag

vid detta tilfälle, fjeU och med 'mina Vänners
forgfälliga efterietande ^ hos Obfervatores igen*

funnit.

Forfta beråttelftn fir upHut och mig benäget
tneddelt, af Med. Doft, och Regements Chi-
rurgen vid Kongl. Lif- Gardet, Herr Dan,

^.Gardes- Soldaten Feticr Örn^ af z8 ars al-

^^der, fom hela forledna aret varit fjiiklig af in»

^..termitrenta Febrar och Ocorbjuggj ftack fig^

^(d. 1 5 fiitl. Jan. vid middags-tiden, pa inre (i*

,,dan af vänftra läret, med en knif, {om haika^

^^d^ frän et ftycke trå, det han ämnade flogda

ictil et klapp-trå. En anlenlig blödning hade

^^genaft folgt^ hvaraf han nåra bortfvimat , hvil*

^^ket likväl, vid min ankomft^ en knapp half

,,tima efter flcadandet , var uphordt, och Patient

,^tcn aldeles for fig kommen- Sedan de paiag*

iidc linne-klutar borttagits , yifte fig blcfluren,

tum vid pafs frän Hgamentum Fallofii,
^^transverfcl imellan mufklarne fartorius och ad*

^^duftor longus^ Skoret, hvarmed den i haft

^^af de närvarande upfyldts, uttogs, och for*

^^bandet fkedde med torrt charpie, graduerade

^jComprefler och en circulaire binda.

,^Af (kådans ftåUe och en få betyddig blod*

^^ning, var alt (tål at frukta, det atminftonq

^.någon af de (torre blod - kärilens fido - grenar,

^,opi ej de (jelfve i fina flammar, dä likväl blod^

^^ningen ej tycktes fa Inart kunna uphora,
^jVore* träffade 3,

hvarfore Sjuk väktaren och tvän-

^^ne Catnerater underviftes^ at med handen 6f^

ver
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,,ver forbandet lagd, underhjelpa compreflionen

,,och med hvarannan ombyta, dlendera tröttnade.

Eftermiddagen återkommen, fann jag den få-

,,rade tämmeligen munter: tunna gryn-foppor
,,och lätt foda fick endaft nyttjas: forbandet

,,blet til tredje dygnet liggande, dä det ytter-

,Jla aftogs: ingen pläga ofverklagades : ingen

feber märktes. På f:te dygnet började fåret

något flyta och gifva var: en fugillation i hil-

,^den, fom gulnat, virte fig kring fåret: com-
^^preflcrne fuktades med aqva faturnina, och fu-

^.gillationen förgick fnart^

Sedan nu til det dygnet, inga tilfällcn,

^^ingen fvullnad, och hela extremiteten pä intet

^Jått, utom låret, märkts lidande, berättades

^^mig, d. ty om morgonen, at fåret om natten

^,äter blodt, men fnart uphort, famt af den
,,tilkallade Fåltfkåren vid Compagniet, forbun-

^^dits pä famma lått fom förr. Forbandet blef

^^liggande pä 5:dje dygnet: den ljuke kunde
vånda fig i tången och klagade ofver intet än-

^,nat, ån någon mattighet och fvårighet at lig-

^,ga (ä ftilla, fom tilfades: ingen blödning

märktes vid de följande forbanden,

.^Natten, mot d. t Febr. hade äter någon
^^blodning flce^t, fom ftillats dermed, at någon
,,håHit handen mot forbandet: dagen derpå, in-

^,gen blödning , når det ytterfta af forbandet af-

^,togs. Den följande dagen om morgonen bor-

,Jade forfta gången någon bultning och pulfa-

,,tion at fynas och kannas , fom utville et anev-
,,risma, hvilket utan fårets dilatation och Ii-

jtgaturen éj llod at hjelpa. En operation, fom
F 4 i det
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det lilla fjukKufet, utan mera tilgang til det,

^/om nödigt var, ej borde foretagas: hvarfore

^,Compagnie« Ctiefen tilftyrktes, at for denna
,-olyckelipa foka Kongl. Lasarettet. Säret

^.blödde ater^d. 6 Febr. middags- tiden , anfenli-

^jgen, fom med anlagd tourniqvett och tryck-

^^ning med handen ftillades, til defs denne fju-

^,ke, d. 8 Febr. på Kongl. Lasarettet , ftrax

^.efter middagen, blef intagen.

Den (juke var ganflca magtlos och blek i an-

fiktet, hade lag och kring puls vid hand-lof-

ven, men häftigt bultande i ofra delen af Låiv

puls-ådrenj ifrån ligam. F* åitil forbandet: den
förbundna ftadan var cn ftark tvår-hand derifrån^

Sedan alla förnödenheter, läfom ligaturer >

blod-fvamp , (*) fjo-ivamp med och utan vax,
charpie, comprefler, bindor m. m. voro tilreds,

iiptogs forbandet, d. 8 Febr. kl. 4 cft. midd.

3Sfårvai-ande Kgl. Lasarettets ord. Medicus Herr
Afleflbr Odhelius, Kongl. Lif* Medic. Herr
Martinau, Herr Doft. Schultse, min Med»
hjelpare. Herr Stads-Chirurgus Stytser och
mänge kunnige Läkare. Forbandet befkod af

många circulairc och doloire flag af tvånne

lårfts4)indor , ofver många och tilråckcliga com-
prefler, hvilka likväl jemte bindorna voro af
blodet genomflfopta och nu tilfkorpnade, fom
tvånne dagar förut eller d* (5: te frambruftit.

Förut anlades tourniqvetten kring bagge länder-

ne; en mångdubbel lårfts - longvette, tjcnligt

band, pclotten pä eller litet nedanfore ligam.

Fall.

(*) Ekfvamp, Fl. Sv. xogz, godt fnölkc utbultadt.
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Fall. hofnftifvan ocli vridaren , utgjorde defs

* delar. Annan tourniqvet var i haft ej at tiU

gå, och ingen annan låmpeli^are ,
* for ftållcts

trängiel. Defs tilfnorning kunde cj fte på
motfidan eller baktil, emedan den fjuke borde

ligga vidöppen, under fä granlaga arbete, fom
nu förcllod.

Säret blottades helt och hället, utan at na*

gon' blod vifte fig. En god tvår-hand nedaii

om ligament. Fall. inpå låret, lyntes Lärpuls-

ädre-ftammen , af en tvår- turas långd , med defs

ofra opning, af vid pafs tva liniers bredd. Den-
na var med en liten blod-lefver tåppt. Synliga

delen af Puls-ädren, få val fom defs &fra och
nedra portion, ånnu af integum. Com. och Fa-
fcia L. betåckte, voro i lammanhang utdånt%

och uphogda i en oval ftapnad, tydeligen och
ftarkt pulferande. Skadan var läledes et verkc*

ligt anevrisma fpurium arteriae femoralis finii

ftrrcj pulsådre-hinnorna, af blodets rotande un-
der flera upbrott, pä vj dagars tid, anfenligen

anfråtte och färdige at plötsligen fondcrbrifta*

Sedan vi af anförde (kål, lynno, at com-
preffions- utvägen hår icke vidare egdc rum^
och at hela delens räddande borde tils vidare

forfokasj återftod endaft det fifta medlets vid-

tagande, med Pulsädrens afbindning. Forft op*
nades yttre betåckningarne med Fafc. Lata, til

tre tvar-tums bredd, ofvan och nedan om få-

ret, få at hela fårets långd var nu ofvcr §:dels

Svenfk aln. Når kanterna voro flcilda från ar-

tercn, under och på fidorna, (yntes den i öp-
pen dag

, uplyft ofver Mulc. fartorius , ofver-

F f måtf
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måttan utdånt, til vid pafs 8 liniers diameter,
lik en medelmåttig korf, af en god tvår- hands
långd, i rtåndig och famtidig rorelfe med puls-

flagenj vid et båttre rådrum och finnes lugn,
ån denna gången, var detta et artigt äfkådandc

och åmne til flera betraktelfer , ofver Pulsådror-

nas fkiljaktiga rorelfer frän hjertats. Utdånin-
gen var cylindriflc och icke fåcklik, (Saccata.)

tJtur defs tåpte opning, fiprade bredc vid plug-
gen, litet häll-rod och arterieus blod, til en el-

ler annan droppa > ehuru litet blod detta var,

fyntes likvål deruti en motfvarande rorelfe, cn-

tidig med arterens. En fvår och ftrång lukt af

4et rutna blodet, fom fans i felt-hinnan, rundt
omkring arteren pä <ietta ftålle, ville ofta qvåf-

va andan och hindra mig i arbetet* Når defla

yoro undanrogda, fans truncus venae femoralis

helt tom, fom et platt band, til höger och in-

pm arteren, fä at anledning var at tro, det

bagge delTa ftora blodror, antingen frän början

varit tillika fkadde, eller at vena fem^r. fedan, af

den allmånna (karpa rötan blifvit anfrått, opnad
och uttömd.

^ Når ofra andan var nog ledig for ligaturens

vaxad, med en krokug nål, under arteren, ot-

verft up: en tum båttre ned, undertråddes en
dylik och pä famma fått: den åfverfta tilknots

j

dä jag åfven for ftorre (åkerhet, ville anlägga

den tredje, vid nedra åndan af Pulsädre- bräcker,

juft vid defs infånkning, mellan Mufc. addufto-

res femoris, upbraft Pulsådre-bräcket, icke dår

lilla opningen iyntes, utan t^aktil, i djupet af

anlå tråddes en fådan^ ottaträdig och
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{aret, med en förfärande blodflod : andra referve-

ligaturen tilknots, utan at blodet ftadnadet

Tourniqvetten ville icke heller gora verkan.

Jag foreftålte mig ftraxt, at antingen knifs-

udden frän början, eller rötan federmera
, gjordt

cn annan och fned opning högre up, ån ofver*

fta ligaturen nädde^ ty eljeft hade denna vifleri-

ligen hindrat blodets vidare utbrott: inom en
minut, voro ätminftone fyra libr^e blod utofté;

I denna hiflceliga Hållning, årnade jag ftraji

med näl och ligatur omfatta ofra delen af Puls*-

adren med hud och alt, til dels vi hunnit for-

ratta lårets aftagande 5 men forft ville jag fe,

om med' {årets graduclla fyllande med blod-ocH
vax-fvampar, nägot ftode at uträtta. Mine Medf-
hjelpäfe tryckte arteren med tummarne undér
Jigamentet , fä mycket de kunde. I djupet äf
faret, inpackades mjuk fjo-lvamp, bit^tats, tätt

pä hvart annat ^ dels i tanka , at uttrycka dc
ftora blod-lefrar, fom i haft famlade fig under
arbetet, del^ ock, at emotftä det utfoi^fandé

blodet, Vi fago med noje och forundran, at

blödningen aHlannade^ Efter nägon ftunds drogsi

mål, betåcktes inftoppade fvamparne med lin*

ne-ftaf, compre0er, och hela iäret med vanligt

circulairt forband; nårmaft comprefTen,. lades en
efter läret paCfad fortent jern-blecks-plät, pä
hvilkens inre och holkade fida, var en half-rund,

convex och vidlådd kula eller uphojning. Den^
na ftfta paflades efter ftället, fom gat fifta blod-
floden. Kanterna af plåten gingo ock ofver lå-

rets rundning, for at motftä circukira biildans

tryckning
5 på fidorna och yttre delen af låret.
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Larpuls-ådreiö, fotn for operationen, håftigt

pulferade mellan ligamentet och (kådan , blef

tran denna ftunden okånbar. Orfaken var val,

dels arterens a^"fl:ångrel och uphåfna rorelfcr, dels

blod-columnens forminfkning, dä den, i ftålle for

fri framfart genom et få ftort ror, lom Lår-
puls-ädren år, ftuUe dela fig, åt trenne defs vi-

da mindre fidogrenar. Härvid var vål hasmor-
rhagien ftillad denna gången, Nya tilredningar

gjordes dock ftrax, i fall af nya oförmodade
utbrott* Tourniqvetten bibehölls in til p:dc

dygnet.

Sedan denna ogonfkenllga lifs-fara var of-

verftåndeh, åtcrÄod en annan, icke mindre. Ef-
ter hufvud ftammens afknytning, kunde man
icke vara fåker for hela delens bort- tvining, i

brift af tilråckligt blod och foda, genom de
mindre fido-roren. (*) Vi befloto, at ingen ting

forhafta, utan upfkjuta til och med tankan om
imputation, tils fvärare tecken (kulle gora den
cumgångelig. Den fjuke, fom förut var myc-
ket matt, blef efter denna blod-fpillan, ånnu
fvagare. Benet och foten hade, under framfar-

ne tiden
^
mycket fvullnat, och voro få ånnu.

Följande natten och dygnet, hade han mycken
fveda i , fåret och en obegripelig fvår vårk i

ftor-tå-leden. Denna yar tillika ganfka (pånd och
rod, fom i en verkelig podager. Under- Falt-

(kåren Hjortberg, fom hade nattvakten,

gjor-

(*) BiAKCHi nämner om en äffaunden art. poplitis,

pä hvilken folgt kallbrand och döden: Giornalc di

Medidna , Tonv XI.
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gjorde derofver omflag, af cnif vulneraire och
åtticka, h vilket nägot lindrade- Den lo vap

ingen förändring. Forbandet var torrt och blef

orordr. Den ii, foga eller ingen fomn: myc-
ken värk i tören. Den iz, grufvelig vårk i fo*

ten, hålft ftor-tän och ofra ledgängen med f6r-

fta Os metatar(i. Sådant biet tilltändet^ mer
och mindre fvart, intil d. 27. Såret hade imed-

lertid börjat fuppurera, lå at filt? fvampbiten,

på 18 dygnet efter inläggningen, uttogs.

Delen behöll ftåndigt dels naturliga värme ^

fårg och känllaj utom någon domning pi. inre

fidan af läret och benet. Annat kunde icke hel-

ler väntas, få vida arteren, utom nerven, alle-

na knuten var. Delens fortvinnande (atrophia)

var faft mer at befara.

Under denna brydfamma tiden, anmodade
jag vår lårde Anatomicus, Herr ProfcfTor Mar-
tin , at befe denna fjuka och lämna mig fina

tankar och rad vid del's tilftänd. Af vanlig lär-

doms-nit, låt Herr Profefibren på Anatomic-fa-

len infpruta Lärpuls-ådren, för at cydeligen

derat fe, de från arterens ofra inda utgående
anfenliga fido-ror, profunda med defs grenar, cir-^

cumflexa externa & interna lamt perforans fu*

perior, genom hvilkas vidgande, den fårades lår

och ben borde vånta fin mälta blod och fornåm-
fta underhall i framtiden^ i fall dén ljuke ftul-

Ic blifva vid lif bibehållen. Defla blodrorgin-
go frän ftammen, 2| tvår- tum under ligam.
Fall. och voro iäledes ofkadde, emedan afknyt-
ninge» var gjord, 4 och |-;dels tum från nämn-

de
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de Ligament. Hårjemte befinnades, at jemvål

mgra mindre grenar af arteria poplitea upftiga

ofver nedra andan af lär- benet eller defs condy-
Ii, til mötes med de neddigande ramificationer

af nyfsnämndc fido-ror från lärpuls-ädren
^ C^)

hvilka i nodfall och til den lidande naturens

undlåttning, otroligen kunna vidgas, fora llor-

re myckenhet blod, genom ovanliga ror, til ne-^

(dre delen af bufvud ttammen, och dymedelft^

med foga affaknad, uprätthalla delens lif, fty^**

ka och bruk. Vid Armpuls-ädre-rtammens Ika**

dor tilgär det pä famma lått.* nedra delen af

denna Pulsådre-ftam , defs bifurcation, alla ve-

nai och nerver med aponevrofis bicipitalis i

armvecket, foilo i gangra:n, vid et anevrisma

fpurium , och gingo förlorade. Arterii^ coUate-

rales gjorde väl (Iraxt tjenll:; men puifen, vid

hand lofven, kändes forit' redigt vid li mana*
ders omgängé Nu kännes han val j arterer kan*

nas ock nu, vid condyli humeri, pa ovan*

liga ftållen men ingen i armvecket. Herr Pro.-

feffbr Bergius känner denna händelfe^ utom
flera.

Med Herr Doft. Schdlt-^^és ofortrutna be-

mödande iokte vi hos många Auctores practt*

ci och obfervatores, efter håndelfer, fom kun*
de likna denna* Vi funno, ehuru fa, dock nä*

gra, fom i det nårmatle med denna ofvercns*

Itäm*

(*) WiNSLOW, Expof. Anat. du Corps Humain. Tom.
III. pag. 96. 265.

* - (*) Se mina Chirurgifka Håndelfer, ^fifta uplagaö|
pag, 467.
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ftåmdcj och okade icke litet vart hopp, om
god utgång : båttre ned fkola de anioras.

Ifrän d. iz Febr. hade en rod flack ftåndigt

vi(at fig ofver ftor-ta leden, lik en aftagande blå-

nad i fett-hinnan, ganfka om vid påtagandet. Svul-

naden i hela foten var ganfka fpänd och ville

icke minflcas for vanliga medel. Eftef åtta da-

gars forlopp, märktes tydelig bulning: denna
öpnades med caullicum fort. Lond. Bägge led-

gängarne och phalangerne voro mycket ca-

lierade.

Den 1 Martii, vifte fig en fvart flack i

llortå* andan. Forfta leden fvartnadc inom et

dygnj roda ftrålar gingo derifran ända up ät

fot-vriften. Den fjuke fick tvä qvintin Chinä
dageligen och båttre foda ån vanligt. Gan-
gY^n ftråkte fig up, til hälften af andra pha-

langen: början derafi tä-åndan, hade redan vifs*

nat och fammantorkat. Säret ofver ta • leden

gafelak, både gron och fvart fanies. Ledernes

rorelfer gäfvo en, utan tans aflosning, oofver-

vinnerlig caries tiikänna: nu forft fick jag, pa

efterfrågan, veta af den fjuke, at han, for zo
år tilbakas, 2:nG gånger, med yxa^ fkadat den-

na tå-led, lom dock lyckeligen tillåkts. Håraf
forftods, at denna gamla flcadaj fom i defs bör-

jan åfven angått benen, å nyo blifvit upretad.

Utan egenteligc fammanhang med Lårpuls- ädre-

fkadan.

Den 2 1 Martii, löftes båggc dcfia carieufa

pkalanger, utur led-gången med I: ra os metatarfi*

Svull-
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Svullnaden i foten forfvan , och ifrän den tiden,

blef den ljukas fvära belägenhet dagcligcn fur-

bättrad.

Utom de fordelande och lindrande medel,
fom kring täen nyttjades, fäfom eau vuhieraire

och acetum aromaticum , famt fluteligen cmpl.
diapompholigos camphoratum, brukades intet

annat medel, til den naturliga varmens och cir-

culationens bibehållande, än tjockt rodt Fris. Et
dubbelt omfvep deraf, betåckte hela extremite-

ten, längt up ofver knäet. Defs varrac och
rctelfe tyckes otvertråflRi varma omflag, fom
fnart kallna, och fpiritueula eller väta, fom
ofreda huden, til mera fkada ån gagn.

Larpuls - adrens opningar och fkador - hafva,

icke utan goda Ocäl, blifvit anfedde, af alla ti-

ders Läkare, fom hoglt åfventyrliga och ofta

dodeliga. Under hela defs längd, ifrän ligam.

Fall. intil defs fördelning i kna- vecket, åro

defs ofra andas åkommor farligall, fom jag re-

dan i början nämnt, i anfcende til fvarare -^t-

komil med arterens tryckning och blodets af-

hållande under arbetet j men bättre ned, innan

arteren kommer for djupr, under kottaktiga dc-s

larne Mufc. fartorius och adduftores , lättare at

hjelpa. Om Puls-ädren blefve i naturligt til-

ftänd, utom opningen, fom forft gjord var och
i lig fjelf farlig nog, for at häftigt upoflFra den
fkadades lif, lä vore defs hjelp ej lä brydfara

och olåkerj men blodets padrift, under arterens

omväxlande rorelfer, i vidgning och famman-
dragning, far innan kort ofverhanden, och vid-

' gar
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gar arteriens cylinder, längt ofver naturen, ja

ånda intil b rid ning*

Rot-an^ iom åtföljer utådrad blod, gor detta

forfvagade liycket af arteren ånnu fkorare, och
färdigt at brilla pä andra fiållen*, ån dar forfta

pnncturen gjord Var. Sä hånde det hårj lådant

har händt mig tilforene och lärer altid hånda,

når fliadan är ofver en vifs tid^ en manad eller

längre föråldrad. Denna flcorhet, gor com-
prcffions-fåctet til läkning olåmpeligt och farligt.

Efter erfarenheten^ talar jag nu annorlunda,

ån af torut fattade theoretifta begrepp hålft på
andras ord. I denna del, fom til åfventyrs fle*

ra, har jag trodt (*) på andras ord^ och andre (^^)

pä mina. Tii ftor laknad for Läkare- konften i

dc(s rnåd ömträngande behof^ finnas hos de el-

jcft ron-rika Auétores praélici, ganfka fä hån*

delfer uptecknade ^ ofver Lärpuls ädrens (kådor,

nämligen fadana, fom genom ligaturer blifvit bo-
tade, med delens bibchällaiide. Af dem, fom
jiig vid detta tilfålle hunnit famla, och hvareft

Puls-adrcn ver-keligen blifvit dfknuten och for-

ftord pä det ftället, äro underråttelferne körte

och ofullftåndige^ om delens trefnad efter läk-

ningen. Pä nyfs hände Pulsädre*opningar , foni

f>ä

et ordenteligt lått och genom tryckning,
yckeligen blifvit botade»^ finnas mänga eXem*
pel anförde. SeHEistER, (^'^^; JtjssY,(t) Föit*

BERT,

(*) Förklaring om frifka färs egenåapef, p. 295»
Jon. KjERNANDEiis Utkaft til Med. Lagfaren*

heten, p. ^öy-^ö^. In DilTert. Chir. de art*

Crur. vulnere periciilofiffimo feliciter fana^o. Helm-
ftad, p. 159. vide Hallerj coll. diff chir.

(t) Journ. de Med. par A.Roux, T. XLII. p. 441^
Q
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BERT 5 f^) lom, både utan och med Ligaturer,

botat mänga opna Pulsådre • bräck pä armen,
men ingen pä läret.

Sädan tryckning blir dock vida (värare at

verkrtålla bak pä läret ^ fedan arteren bortgom-
mes mellan Mulklarne ned til knå-vecket. Utom i

deffas reparation^ år fliken omojeligj derfore for-

bloda fig ock nåftan altid de lärade pä detta

ftället 5 innan nägon forftändig hjelp kan an-

fkaiFas» Är Puls-ädre-ftammen pä famma del, i

tvären affkuren , mäfte foi blödningen fke lä myc-
ket häftigare, fom inga thrombi dä fä rådrum
at iåtta (ig Gooch, en ny och eljeft kåck
Engelfk Chirurgus och god Auétor, rader, at I

utan affeende pä ftället, när Lärpuls-ädre-ftam-
'

men blifvit lärad , genaft och hellre afrnga de*

len, ån at forft blottftålla den fkaddes lif, eller

ätminftone ofverlemna den förmenta nårings-lofa

delen til oundvikelig rota. f**) Denna Puls-

ädre-ftam, ehuru til defs diameter en af de (för-

re, har dock icke lä häftig roreUe och pulfa-

tion, lom man oledt flculle forellålln fig. I öp-

pen dag, fom denna lag, ledig och blottad pä
alla fidor, til et fingers långd, voro defs alter-

nativa rorelfer ganfka tydeliga, mer väglika (un-

dulatx) än fpännande (vibrantcs), fä at, om fta-

dan varit nyfs timad och delarna icke fä myc-
ket af rötan ankomne, fyntj^s mig, at blodens

"

ftillande och läkning, medelft compreffion , val

hade kunnat foretagas och lyckas.

At

(*) Mem. de T Acad. R. de Chir. Vol. IL Par. VU
pag. Zfi. & feqv»

Praäical Treatife on Wounds, Vol !• p. 77»
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At vidgade Puls - ädror ,
genom låmpelig

tryckning, kunna återbringas til naturlig vidd,

år allmänt bekant, och for min egen del, hat

jag, i mina Chir. Håndelfer, uptecknat nägra

lädana exempel, fom val utfallit. (*)
Når Lärpuk-ådre- ftammen mcdelil: tryck-

ning blifvit läkt, har all vidare fara varit of-»

verftånden-, men dä omttåndigheterne fordrat

defs afbindning, har olåkerheten om hela delens

beftind, titgjordt den andra och nog vädcligå

bcftaftenheten vid flika flvador. Orfaken, at lå

ganflca fä håndelfer hårom finnas antecknade,

lärer viflerligen bora tilflcrifvas den forr eller

fednare mellankomne döden. Vigtiga och hogft-

upmuntrande håndelfer i detta åmne , fom lyc-

keligen aflupit, efter arter, femoralis afbindning

,

får jag hå^r, for rummets trångfel, i korthet al-

lenaft nåmna.

Den forfta, af M. A Severinus: han Hcrif-

ver om et med kula fkutit får, hvareft Lår^
pulsadre-ftammeti var färgad och forfl: efter 40
dagar afknuten, utan nedre delens förfång. (^*)

Den andra, af A. de Hacn: om en Yngling af

24 är, fom blitvit lärad inpå vånftra låret, och
icke forr, ån på ijide dygnet efter undfången
bleflure, kommit i hans (juk-husj dår ftrax

blifvit opererad for et ftort anevrisma fpurium,
med Lår* pulsädre-fkammens afknytning* Såret

G z ^ ha-

() Andra Upl. af Chir. Händ, p. i8^W"& 460,
De Efficacia Medicinas, Lib* 111. Pars u. pag.

yi. I flutet af defs béråttelfe heter det - - - Jiatu-

ra, poft alligatam arteriam, eodem modo partem
aluit^ ac fi ab integra arteria irrigata fuiflTet; ut nec
iniaor mole, aut alm debilior robore ramanferit.



loo 1777* Jan. Febr, Mart.

hade flera gånger gangrasnerat fig^ hvaremot il

vål utvårtes til omllag, fom til invärtes bruk,
60 lihvx China bark åtgått, (närvarande cafus,

har icke vål behoft 4 uns.) Ändteligen och
efter 7X månads forlopp, var han, frifk. (^)

Den tredje, lika märkelig fom de förra

#

ineddelt Medicinflca Socieieten i London af den
hogtfortjenta Anatomic. Doft. HuNTER^är 176Ö.

En ftark och friflc karl, hade med udden af

cn fax, fom fallit honom ur hindren, och han
med fammanflagne låren velat mottaga :i iärat och
opnat Lär-pulsädre-ftammen , lä at derpä ge-

naft folgt ftark blödning, hvilken likväl afftan-

liat och förvandlats i et anevrisma fpurium, Li*

tet mer ån tre månader derefter, hade han blif^

vit opererad derfore i Mancbefkr- Sjukhufet ^

med Pulsädrens afbindning, ofvan- och nedan om
låret. Efter 6 veckors forlopp, var han låkt

,

famt i ftänd at gå och vifa fig for Societeten. f'^*)

Utan

(*) Ratiönrs Med. in Nof. praö. pars VL Cap. L
a pag* 16 ad p. 45-. . - - - valn^s penitus Glau*

fum fuk, vires auåc&, cruris iramanis tumör fen-

fim concidit
^
ejusdemque fic ell reHitetus ufus, ut

binis primo fcipioixibas
,
poftaiodum unico^ demuna

fine ulliiis ope , ambulare difcereU

(4*) Medical obfervations and inquiries. Vol. IIL
art XII. Med. Socretetens utdrag af Dagboken un-
der d. 13 Januarii 1766 formä^ier: - - - the Soeie-

ty had no doubt^ ttet the great artery it felf hacj

beea tyed ^ and tliat the vein, which attends it, had
probably been includet in the ligature, not with*
llanding all which, they had the pleafure of jooing
that he w^alked vell, and that the limb^ was nearly

as ftrong and ferviceable, as the other, w^hich con-
firmed them in their opinion , that the publicatioÄ

of this cafe would be ufefull
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Utan tvifvcl finnas flera dylika och val af-

lupna. Utom mänga Mcdici och Chirurgi, lom

dageligen befedt denna ljukav har åfvcn Kongl.

Academicns nu varande varde Prseles, Kongl.

Maj:is Lif-Medicus, Herr Dalberg, vifat

mig det nöjet, at närvarande fågna fig ät cu-

rens lyckliga framgång.

[ac. Verbrugge, i defs vackra DifTerta-

tion, de Aort£ anevrismate y Leid. 1773, P- JU
gillar åfvenledes Lär pulsädrens afbindning, när

comprefTion år oniråckelig, heldre ån en forha-

Itad ampuration, och anförer" val utfallna hån-

delier i detta fall,!^^) med hela delens räddning.

De nyfs anförde trenne händeiftr, jämför-

de med denna, fom jag nu, nog vidloftigt, for

i^ikens varde fkull, befkrih/it, gora tilfylleft,

at vifa ofs mojeligheten, om icke palitelighe-

ten, af undra Extremitetens räddande frän for-

tvining eller rota, dä, när Lär-pulsädre- ftam-

mens fkador fordra detta blod-rorets afbindning

och aflosning, med eller utan ftora blod-ådre-

llammen, (vena femor.) til ftorre eller mindre del.

Den z April, var iåret aldeles låktj men tå- (kå-

dan hoil honom ånnu vid fången, ehuru val helt

friik, til flutet af månaden, dä han forft på kryc-
kor, oph fedan utan, kunde ^gä hvart han ville.

Se Tab. III, Fig. 1. 1. i. Öpningen genom yttre be-
tackningarne, gjorde, til Lär pulsädre-ftammens blot-

tande , i början af Operationen. 2. 2. Puls-ädre-

ftammen, ofvan och nedan om defs utvidgnings

3. Bredden af hela defs utvidgning , dock hår i

G 3 pro-

(^) S AVIAR3P, nouveau recueil d'obf Chir. obf. CXCV.
Effays and obf. Vol. IIL p. 26,6. J. ]. Plenk
coll, Chir. BuRCHALt,in Med. obf. and in<|uines.^

Vol. III, p, p. io6' k 109.
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proportion af ritningen. 4. Öpningen i Pulsadren,
gjord af knifven, vid förfta åkomman, Öfver-
ita ligaturen. 6. Den nedra. 7. Den nederfta, fom
ej blef tilknuten. Fig. 1. a, trycknings-plåten, b,

Utholkade fidan. c. Uphöj ningen.

Afkcidt Tttrafjde åfver detta lyckeligen botade anev^

rifma [purtum i Ldr-pulsddreny

ingifvit af

ROLAND MARTIN.

Som Herr General-Direöeuren och Ridd. Acrel he«

drat mig 'med anmodan , at gifva mitt utlåtande of*

ver lin cafus ; få bör jag tilftä, at ehuiu erfarenheten

flere gånger intygat, huru, under et val handteradt anev-

rifma fpurium, circulationen återkommit, genom colla-

teral-råren , hafver likväl fådant i de nedre extremiteter

mera fom underverk blifvit anfedt, ån i de 6frc.

Ty faftån arterice profundas femoralis och perforantis

grenar af Anatomien blifvit aufedde måta upgäende fur-

culi af femorali fuperficiali och poplitea, år likväl detta

möte nog ringa mot lemmens (lorlek, om ej aktfam-

het , vett och flit under tiltåppningen befordra collate-

ral-rorens fucceffiva utdåning, och fäledes längre tid ge-

nom compreffionen bearbeta naturens bidragande , äii ge»

nom häftig ligatur, defs åfverrafkande af alt for håftig

tilrusning.

Hvad compreffionen eljeft får fig Ijelf i dylika ca^

fus gagnar, inftåmma flere prof.

Abbé BoURDELOT Qelf liltåpte en punSuel 6pning

pä ena ftdan af ätteren, med fin ponton. Större men ån-

dock local opning pä fidorna, tilfluter Senfs i Berlin

upfundne tourniquet, och i dylik cafu åfven Herr Acrels
Spiral tourniquet ^ hvarmed han ofs nyligen riktat i fiiia

lifta Chirurgilka Håndelfer.

Hvad Herr La Faye omnåmnt, at fordom Konun*
jfins i Spanka Premier Chirurgien Des Pkez af com-
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preffion vunnit, och Herr Bourbom likaledes erftrir, gör
denna methoden ån mera gällande: hålli fom, når com*
preflTionen Ikedt efter erforderliga metboder i olike cafus,

man funnit, at utflödet deraf , dels fäfom Herr La Faye
yttrar fig , funnits borvié aux environs du vaisfeau^ dels

af en tilvåxt^r«w/7« eller ock (IcidaC^^/;?^) af (lark cellulo-

la, i hela 20 aren blifvit uppehållit, efter Herr Saviards
obfervation, dels opningen fullkommeligen låkt, fem
TuLPJUS obferverat.

Når äter öpningen är märkeligare, fom i denna ca-

fu , hvarvid yttras, at dilatatlonen ^ i jammnnhang med
integumento y larit oval; tyckes väl icke förllä atcom-
prhuera, utan ftrax underbinda; emedan ej mera med
det förra vinnes, än fom Herr La Faye fagt, com-
primafit d^un coté ^ la dilatation iroitroit att coté oppo*

men denna cafus vifar, at man i hela 27 dygnen
dock intet rifquerar , utan faft håldre bidrager at före-

komma fä väl den (iarkare tilrusningen öfver naturens
hofva til collateral rören, fom ock en eljeft til befaran-

de briftning af ligaturen, dä den för haitigt ikulle (ke.

En fädan methode, fom Herr La Faye, oaktadt
flor Chirurgus i Frankrike, likväl år billig nog at tii-

Ikrifva Herr Petit den äldre, beftyrkes fäledes äfven
af förevarande håndelfe. Defs ord åro : MoKfieur Pe«
TIT me fait remar<juer

^
que P operation de anevrifm^

reujjit presque toujours
^
quand on ne la fait qu* aprls

avotr comprimé l^artere pendant long tems.

När derföre ändteligen (jelfva faran af blodets flute-
liga påtryckning blifver för briftningen ögonfkenlig

, vi-
far denna lyckliga ntgäng, fedan all fucceffion af com*
prelfions-förfoken föregått, hvad en grundelig lilfyn pä
alla vädelighets grader kan uträtta , och hvarom beikrif-
ningen i Kongl. Academiens Handlingar la mycket hål-
dre bör intagas, fom den bevilar, ar förlländ och yp«
perlig infigt icke döljer (ig hos vare tiders Sven/ke Läkare.

FÖR.



FöRTEKNING
Pl de Ron, (om åro införde i detta Qyartak

Handlingar.

I . '^rof^ at föriuft af et eller annat af mån-

jT ni/lans utvärtes finnen^ kan erjdttas

genom fiorre fullkomUghet i de ofrlga\ af

Roland Martin - -
|

Fårfok med Saltfjå-VätteHj Mfhämtadt ifrån

Jlorre djup y til befparirjg affårjlt vatten-^

af Andreas Sparrman - 11

Hafs-vatten från anfenligt djup i underfokt af

Torbern Bergman - - if

4. MnomRot-mafkenjingifvetaf(Zt.^%V>\^l^^

KANDER - - ^ - 19

f.
Folk-numern uti några Forfamlingar i Sven-

Jla Lappmarken , med Anmårkningar
, ^

om

Lappfla Allmogens lefnads-jått , faint til- el-

ler attagande) ^/ Jo NAS HoLLSTEN 44

6. Befkrifninff på en ny Vdxt ^ en Species af

^PROTEAj ifrån Caput Bon£ Spei j af An*

DREAs Sparkman * * f3

7. Vnderfåknlng ^ om de vhd Herr Vöi.Ta's

nya Elettrophoro-perpetuo forekommande Ele^

Urijle Phenonnnevy ^/joH. C. Wil^ke fd

8. Beråttelfef om Lår-pulsådre-fiammens vådcU-

ga opnin^ , fom fordrade defs afknytrdng ^

och utan .nedre delens forfång ,
lyckligen

afloppy af O. Acrel * * 8|

A/J^adt Yttrande ofver detta lyckligen botade

anevrifma fpurium i Lår-pulsddreny ingift

wt af Koi.. Martin - - tot
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ga finnens verktyg, nt utgöra fjelfva finligheten

dcruti, och at emottaga intrycken, de famma
fprida lig i llorlia mängd til de allmånne be-
tåckningarne ofvcr hela kroppen, hvarpä kän-
flan förrättas, fom vi med et allmänt namn kal-

le hud. Nervernas mängd och en finare fonder-

delning deral- til defto ftorre myckenhet for det-

ta allmänna känflans organum, fynes likfom er-

fåtta ftrufturens enkelhet, och den dervid ned-
lagda mindre konft pä fjelfva fammanfättningen
af andre til organifation horande delar. Det
vore här en onödig vidlyftighet, at anftälla en
noga Anaromiflv jämforelfe imellan alla f finnens

organa^ men läfom kånflans verktyg äi* det fim-

plaiie, och ämnet denna gängen fordrar at kor-

teligen uprepa, hvaraf det famma beftår, for at

ofvertygas, huru det näilan egenteligen kan til-

Iknfvas Ijefva Nervernas yttra ändar, utan far-

deles annan fammaniiämning af flere verktygli-

ga delar, hvaraf vifes, at (jelfva känflan mäfte

vara allmånnaft bidragande til alla fenfationer,

och gora intrycken i de ofrige, faftån de utaf

andre olika delars och medels tilkomft olika qua-

lificeras^ iä följer korieligen yttre betäckningar-

nes hit låmpeliga befkrifning* Det allmänt be-

kanta täcket ofver hela kroppen, fom vi kalle

Hkdy är pä den inre fidan mycket lofare, ån på
den yttre, gränfande där innanföre til den ia kal-

lade celluleufa väfnaden, hvaruti fettet mäila-

dels famlas. Denna hud beflär af inom h var-

andra vecklade lameller och trådar, hvilka ef-

ter kropps -ytan ligga tätt vid hvarandra pac-

kade och fammanhängande, men faltare utanfo-

re, dar Ijelfva Nerverna flutas i Papiller, hvar-

uti
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uti afven Blöd- ror ellef fug^ och Utduhftnings-

VöY äio företlade, ofvef bvilka en tunn flemak-

tig yta ellet lä kallad torpus mucofum ligger^ hvars

yttre (ida finnes ftelare, och iikföm ftadgad af

en ganfka fin 6fvtrklådandé mindre hud^ hvilkeH

kallas Epidcrmis.

Altfammans far garna ilamn af hud ^ éhufUj

äf hvad nu fagt år^ kart inhämtas^ at defs lår-

fkilte blad, eller vid hvaraildfa lagdc tacken5 årö

egenteligen defla tfe: \\o\ (jelfva huden.. i;o^

CorpUJr mucofuni. ^:0j EpidermiSé

Ugenleligd huden åt af den Allvifä näturétts

Måliafe deruti olika gjord ^ hvareft båttre kan*

lia fkal förrättas^ emot hvad hön år pä artdrc

ftållen^ at bon dar beftår af tunnafe trådar öch
blad 5 och åfven altid år fpadate^ dåf höil be*

kläder delar af högre kånlla, fäförti pä ogonlåd-

ken5 kindbenen^ läpparne ^ pä FtUritiilitens broft^

forhuden o. f. V; Hon år läfötti grUttd ödh bot-

ten til de ofi^iga^ öch crnöttager bäde Netvér öch
blod -ror. Papillerhas Utfeende år fd ni ffna kotil

eiler gryn^ öch blifva de blott rhed fln ojåmtt-

het flciljaktige ifrån den ofrige huden. De kiin-

na vid finare ilijeftioner fynas mera hogde öcfe

altid ymnigare 5 dar måfta kånflart UtråttaS^ jä-

fom pä finger-^ fpetfarne^ hvareft de läföm finä

korta här- andar ligga efter hvafandra i båg-*

formige Itrek^ och täfom fmä fpiraU tiiiiet^ fin-

nas litet uphojde ifrart den fina hudert. tiikä

la äro de i hand^lofven och fot ^bladet, öch fin-

nas mindre vid de minftä fingren^ åri vid de
iiårre. Vid Ldppätne finnas de ock^ til Utfeert*

de af fmå här - taffar. Aldra finaft årö de i Glan^

H i de
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de PemSj dar ock huden år tunnaft, fom dem
ofverklåder, men tillika fvampaktig. Pa Bro-

lien åro de conifte och mera ftympade , men
eljeft mera hvaficj lafom fina Tand -korn. Med
microfcop fe de dock ut bredare och trubbi-

ga. Herr De Gouucelle har afritat dem af-

länge, iädane, fom de pä armen varit fedde,

hvarom hans utgifne vackra Icones mufculorum ca-

pttisy Tab. I. fig. ^ & 3, lemna ec redigt be-

grep 5
jåmte den uttydning han derofver gifvit.

I deiTa papiller inga nervernas ytrerfta och
mjukafte fibrillcr, hvilka efter Herr Kaws ob-

fervationer, ligg'<^ i perpendiculair ftållning bre-

devid och efter hvarandra, famt likna trådarna

i en fin Borfta. De hafva hår, på egenteliga

hudens ofra yta, aiklädt fine måfte hinnaktige

betäckningar, och blifvit mera nakne ån nerver-

na, hvaraf de be(H, utgorandes en mjuk ocfi

fin gelatina, fom lälcdcs i form af fmå gryn af-

fkiljes, i hvars bafin åfven de finafte Blodro-

rens fifte andar inga, fom med injeftion kunna

fyllas, och i papiilen vifas grena fig, famt åter

å nyo mot fpetfen förenas. Denna fpets hyfcr

på fomliga papiller ofverft et häl, dar et litet

hår utgår, fom dock ej finnes pä alla. Detta

hår kommer af den lilla ån ofrige Cellulofa hin-

nan, fom förenat delarne i papilien, derfore fin-

nas ej lådane hår, där kånflan är båft, efter fom

Nerverna derftädes åro ifrån all omklädning måft

frie och ledige, (äfom vid tå -eller finger- fpet-

farnc, Glans penis. Tungan m. m.

At nu la ofver alt ftrodda papiller, hvareft

Nerverna i huden ligga måft nakne och mjuke,
icke
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icke flculle af lutten lida vald och fkada, tjänar

den omklädande mindre huden ^
culticiäa^ Epider^^

mis. Denna ofverhud är emot luften pférånder-

1ig och torr, häller fig åfven i vatten ouplo-

flig, kan ej pofa at emottaga fett, fäfom cellu-

lofa hinnan, och år utan känfla : den utbredes

ofv^er all hud, men år olika, blott til tunnhct,

finhet och fvampaktighet, efter fom hon betåc-

ker olika til kånflan nödige delar. Hon ftråc-^

ker fig ofver de finafte kropps delar, låfom ijdf-

va ögonen, och följer ogonläckens tunna hud,
fi^m äfven framtil omfattar ögonen^ och kallas

conjunftiva. Hon gifves pä låpparne och (jelf-

va tandkottet, dar hon, låfom pä alla måft kånflo-

fulla delar, har någon mera fvampaktighet. Det
är ock hon, fom vid alla vår kropps hålighe-

ter viker fig om och infmy-ger fig, at åfven

utgöra det lofa och tunna bladet inom krop-
pen, och blifver dar den aldrainnerfta hinnan,

fom förut utom kroppen varit den ytterfta. Hon
får inom mage och tarmar namn af Villofa.

I cuticula åro eljeft inga olika delar, fora

utgöra defs fammanfättning, utan år hon en en-
kel och ofveralt lika hinna, dock vifas pä hefi-

länga parallela faror (Sulci) , fom på fina ftål-

len åro Båg-formige. Dem imellan finnas fi-

na punfter, hvarigenom en noga förening fker

med egenteliga huden ; åfven finnas pä de(s inre

yta, fmä fina Fjun eller har, til defto bättre
förening med fjelfva huden.

Når hon af nötning flciljer fig ifrån famman-
hanget med fit hela, vifas af henne, fmå tjäll el-

kr fäfom ftycken, liknande Kli eller groft mjoI,

H 3 hvar«
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JivarafLoEvENHoEK utgifvit henne fore, at be*

fta af femkantiga f jal! - ftycktn , låfom på Fi*

fl^ar^ men fedan en nogare Anatomie vifat, at

denne ofverhud hel 5 platt och likadan ofver

i^lt^ lä förfaller all mening om deflTe fjåli.

Som vi hort, at Nerver och ror aldeles flu-

tas pä huden 9 men at Epidermis deremot år utaa |

tånflaj iä har ock ofverhuden inga hvarken
nerver eller ror, Utan hafva altid ftycken af

Ijelfva huden blifvit medtagne, d| nägon trodt

fig pä cuticula fedt ror ogh nerver, Epidermis
|r det altlä, foui blifver borttagen 5 när genom
§panflv Fluga, flcälU vatten eller lindrige frät-^

medel, den tunna huden (kil jer ög, fom dä gor
en bläfa : når hon opnas, upkommer fmärta af

Luftens tilkomft, pä den underliggande kånflo-»

fulla egenteliga huden. Deremot hlitver Epi?
dermis af nötning, arbete och gnidning, tjock

^

härdare, och til flere (kifvor och valckar for-^

ändrad, läfom hos Arbetare, Roddare och de

fom gä mycket, hvilkas händer och fötter t|

härdare hud inuti hand-^lofven och under fot-

bladet, Pefle flerfaldige fkifvor ^ro iäledes til-

tållige, och utgöra icke ofverhud^ns eg^ntelig^

våfende, ehuru nagre Anatomici trodt fig, på dq

Svårte i Africa, haf^a kunnat genom tårgornas |
fikiljaktighet bevifa flere fkifvor af Epidermis.

Men om nägot inre blad af ofverhuden (kal j
iunna erkännas, blifver det et med hennes inre 1
yta faft och tilhorigt fint nåt, hvilket ej an^

nat ar 5 ån en tilhårdad flemaktighet, fom fittev

vid cuticulse inre fida, imellan hepne och egen^
t?liga huden.
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Detta fä kallade corfus mutofum eller Retku^

lum MALPIGHII år läledes et medelväfende i mel-

lan huden och ofverhuden, fom naturligen år lä

mjuke, ar det flyter i vatten, men af torka

och retning åfven kan hårdna, och i Spiritu

Vini famt hetta coaguleras. I detta corpore

mucofo ligger, efter Herr Meckels ron, fom
Herr Archiatern och Riddaren Back åfven be-

kräftat, all den förändring pä fårg, fom år hos

Morerne. Af corpore mucofo hålles cuticulre

inre fida los och beqväm, at ofverholja de finsi

papillerne, hvaraf kånflan bibehålies.

Som altlä detta corpus mucofum kan til Epi-
dermidis art förvandlas, och åfven Ijelfva Epi-
dermis af början år los, eller fäfom en mucus,
men åfven med tiden hårdnar j blifver den me-
ningen icke ogrundad, fom innebår, at hela

Epidermis och detta Reticulum tilkomraer af

en utdunftande mucus ifrån hudens filla rors

joch åfven nervers våtfkor,

Pä det kånflans utofning, fom af finger- fpet-

farne egenteligen fker, (kulle defto fäkrare kun-
na befordras genom nägot, fom ftadgar den hu-
den, hvaruti de papiller fitta, hvilka pä famma
finger -fpetfar åro lä omnige och fä kånflofullej

åro Naglarne ditfatte, at de gora motftänd for

ytterfta finger- huden, når den Tårarna emot ob-
jc6ternc lampas. Defle åro i forfta barndomen
mjuke, och lata vika fig, men blifva efterhand
fafte^och Jpånftige, liknandes mcrn horn ån ben.
De åro läfom en fortlåttning af Epidermis, til

hvilken de ock fitta och följa med, når hon
genom maceration affkiljes,

H 4 Nag-
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^ Nagkrne börjas mot ytterfta leden pä hyart

^^nger dier tå, med en tunn brädd, läfom litei^.

iågad i kantens och genom en cellulos hinna
fogas med det benet, hvarpå naglen fitter, men
upkommer derfore icke af ditgående mufclars

tendmes, emedan det år obferveradt, at när af

någon olycka benet med tendo bortfkafxlis , har

likväl naglen efteråt vuxit tiL Naglen börjar

baktil, ftraxt vid omformålte led, med en del,

fom år något hvitare och mjukare, ån det mä^
fta ofriga af famma nageK Samma del kallas

defs rots ifrån den utbreder fig naglen, bhfver

plattare och vidare uti fit tiltagande, genom'
öivcrgerande fido-bråddar^ famt fluter med eri

båg-formig kant, h vilken Europeerne bruka af-

fkåra, men fom då han, iSfom hos kreatur, tår

våxa, blifver mera krokug^ hvasfare och af ftor«»

te längd, i form af klor^,

Når man noga fer pä naglarna anatomice,,

finnes i:o, på dem en fin Eftdermis ^ hvilken

likväl gårna afflvåres och lådas ifrån fit ofriga,

2:do, deras eget barnAika väfende och 3:0, mdeii'^

émx Reåculumy i form af fma fåror, famt der*

uti 4:0, Ijelfva ^erv^fapMlerna,. hvilka ifrån den
irnellan naglarna och benet forändrade huden dit-

konima, och gora den fmärta, fom kännes, dä

naglarne rifvas ellqr färgas, låfam hos de vilda,

i America, hvilka pä et harbariflu lått, genam
naglarnas afrifvandé, plåga fina tängar. På 2 iLäU

len kommer Epidermis at fluta i naglen, nemli-.

gen 1:0, vid njiglens ofre fida bak-til? hvar*»

aft huden fcr ut fom affkuren i en båg • lik

kant ofver nagel- roten > efter hvilken Ijelfva

Epi^

/

/
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Epidermis bäde fäster fig vid bakre brädden,

fom ock gifvcr fig fram^ och utgör ofre na-

glens yta, når den ej afflvåres. 2:do framtil,

llraxc under det ftycket af naglens främre brådd,

fom vanligen afftåres.

Reticulumy fom under naglen finnes i de nämn-
de fmä täror, år närmare huden mjukare, mea
hårdnar under Ijelfva naglen, och kan då ej af-^

fkiljas ifrån naglens egenteliga Subftance. Yt-
tre ytan pä en nagel är dertore fiåt och platta*

re , men den inre låfom fint upplogd med an-

förde parallela längs efter gående tåror. Sjelfva

nagel-ämnet är begående af långliga fibrer, fom,

lagde bredevid hvarandra , äro fynbarare inunder

riaglen, där ingen -Epidermis är, men väl reti-

culum, fbm omgifver papillerna i fårorna. Egen*

teliga huden y fom vid nagel - roten viker fig om,
fortfättes forll ofver den famma, och fåfter fig

fcdan vid nagelns bakre kant, men fortfar der-

pä under naglpn, at blandas med benets perio*

flco, hvarpä naglen fitter, går låledes härimel-
lan naglen och benet, men år i denna fin fort-

gång icke lä enkel eller ock hel fom förut, utan

forändras til fmä trådar, bak- til kortare, mea
mera fram längre, hvilka emottagas af naglens

omtalta fmä fåror, dcruti papillerna ligga. Defl^e

finnas ej under roten , men framfore under det ro^

dare {lycket af naglen, och fiuteligen under nag-
lens främre kant, hvilken man brukar afklippa, for^

enas med fingrets öfrige hud, och til fin förra hel^

het, jämnhet och likautfeende äter förvandlas,

Håraf fy nes nu, hvad naglarnas urfprung sn-s^r

går, at 4e fannolikt af ct härdaad? corpus mu-f
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cofum raaftadels upkomma, och (ådane af natu-

ren danas, for ac gora cn ftadga emot huden pä
de ftållen, hvaråft de kånflofullade papiller 6m-
nigaft åro ftålde, hvilka papiller bora vara måft
bare och ledige ifrån omklådningar, och iåledes

icke af benen kunna i naglarnas ftålle vinna fam*-

ma ftadga, emedan ben behofva betackas, och
icke tala vara lå bara, fom naglarna.

Andra delar, fom allmänna huden hyfer pa
och inom fig, hora icke egenteligen til kån-

flans uttydning annorledes, ån at de antingen

flcydda delTe betäckningar, och fäledes hela ytan

i allmänhet, ell^r ock tjena, at hålla dem mju-
ka och fmi^ige, eller eljeft gagna til kroppens
formän och rening. Hit foras haren j hvilka af

fine bulbis ifrån fethinnan upkomma, huden ge-
nombära, men af ofverhuden tä fin ytterfta kan-

flolofa fkida. Sedermera ligga i huden viiTe fi-

nus pingvedinöfi, famt Glandulae fimphces, fom
alla garna ligga på de ftållen, hvaråft huden gor

några veck, och innehålla det ungven fubcuta-

neum, fom til defs fmidighet tjenar. Hårtil bi-

drager utom defs, at huden, fom bekant år,

gifver genom- fart tor både fvett och den omår-

kcliga utdunftningen , och åfven hyfer de fug-

ror, hvilka i Vafa Lymphatica fortfåttas, och
meddela blod -rören flytigbet och våtfkat

Til den egenteliga kånflan, fom med fing-

rarne forråttas , tjenar icke litet, at de åro delte,

och med rörlighet ifrån hvarandra åtfkilde, och af

olika längd, for at båttre kunna lämpas til åc-

ftilliga flags ytor, lå väl platta och flacka, fom
ojåm-
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ojämna eller klot -runda, hvilka åfven derige-

nom båttre kunna fa fthällas och emottagas.

Med denna karta anatomifka befkrifning pa
Iniden, lalbm kånOans verktyg , har jag velat

vifa, at hos den famma ingen egenteligare or»

ganifation finnes, ån fom tjänar til lä mänga ner^»

vers fluteliga famling pä en och famma yta,

fom nödige åro, famt til deflc nervers fina Pa-

pillers tilhopa hällande, bevarande, ftadga och
ånteligen deras kånflo-utofning^ altfammans be-

öar blott i en allmänt utfträckt våfnad, foni

tillika tjänar kroppen til betäckning, och ifrän

fin inre yta fynes tilhopa- fogad med den ceU
lulofa våfnaden, fom omgifver och i fit (kick^

häller alla delar i kroppen. Herr Le Catt
tyckes dåruti haft rått, at (ä mycket mindre

konft uti fjclfva allmänna kånflans verktyg fy*

nes af naturens HERRE vara nödig profVad,

fom det (ä ofver alt och ofverflodigt (kal vara

Utdelt ofver hela kropps-ytan, och iå til fågan-

des med ftorfta frikouighet anvåndt , i jåmforel-

fe emot den infkrånkning af Nerver och rum
pä kroppen, fom fordras til vara ofrige finnens

organa. For kånflan kommer defsutom obje-

ftet helt och hållet aldranårmaft och omedel-
barligen til Ijelfva nerverna, atdem vidröra med
hela fin yta, at deruppä med fin råtta naturli-

ga fkapnad, fin figur, ojämnhet eller flathet,

fin fucktigket eller torrhet, tyngd eller lätthet,

liold eller hetta, mjukhet eller hårdhet, med
nsera, gifva nervernas papiller de måft fantårdi*

ge, och efter vär natur lämpade erfarenheter, at

2eraf lemna h Hjernan emotfvarande intrycka.

Hår-.
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Häremot finnas de ofrige organa fenforia ic-

ke fä kropparne hela, falle och verckelige tit

lig, fom de naturligen äro til hela deras yttre

fammanhang, utan antingen viffe delar deraf,

fonderdelte och uplofte^ iäfom ibv fmakertj eller

ångor och utdunftningar deraf, fom blifvit lä

fina, at de i lufcen kunna kringflyga och ut*

Ipridäs, iafom for Lukten: eller blott vifle egen-
fkaper af längre frånvarande kroppar, (åfom dal-

ringarne igenom de hvirfvel- vågor , hvilka hår-

de eller fpånftige kroppar med fin rorelfe orfa-

ka på luften imellan ofs och dem^ for Hårfel^

verktygen \ eller de aldrafinafte och fnabbafte

emnationer af alla ting, fom ljufet derpå up-
våcker, igenom det vi kalle fträlar, hvilka, åf-

ven ifrån kroppar utom vår luft-krets, kunna
komma, for Synen,

Alt fom nu defie olika kroppar, delar och
åmnen, hvilka åro forkunnare af utom ofs va-

rande ting , mindre nåra, men finare och qvic-^^

kare verka pa våra finnen, lä finne vi af ana-*

tomien , at de behoft i vår kropp en finare or-

ganifation, och likafom, efter vårt begrepp
mera konftig vara delars fammanfåttning af na-

turen. Falte eller flytande nårmafte kroppar,

fom vi Ijelfve tå vidröra, behofde blott en ut-

ilräckt hud, dit nerverna omnigt fpridde fluta

fig, at med mjuka andar dem emottaga. Mea
om konften pä Kdnjlans verktyg år mindre, fä

år deremot myckenheten af dertil horande ner-

ver ftorre och mera fpridd, at ofveralt vara til

liai^.ds for de aakommandci obje^fterne.

Det



J777- Apr. Maj. Jun. n/
Det nåft har intil i ordningen konftiga verk-

tyg, Tom patuiens HERR1& fatt, at i nårmafte

likhet til den beftafFenhet , fom huden hafver,

emoccaga objccler, fom åfven nårmall likna fjeif*

va kropparne, är Tungan och Gomen^ hvilka åra

iT)cd en ios^ ivampakug och ifrån anfiktets hud

hit nårmaft inkommen omklådning ofverdragne,

Gch hyfa blott några flere och finare Papiller, pä
et ftälle mera famlade, for at endaft mottaga vifle

delar af kroppar, fom äro mera uplolle och fina-

re fonderdelte, Detra får blott några fa Nerv-
Itammar til fig, til [makens upväckande, men
hyfer likväl något konftigare organikition , ån

fjclfva huden, at flere kroppens delar måile bi-

draga härtil, nämligen muiklar, och i propor-

tion flera papiller famt finare täcken, jämte en

af ben mera konftig hvälfning och egna ben-

verktyg, ar förut fonderdela kropparna, fkära,

färga och mala dem , innan de här utfl;rodde

verv -papiller fuUeligen kunna känna och cmot-^

taga de famma.

Det nårmafle högre konft-flycket, fom na-

turen åmnat, at uti än rriindre likliet med den be- ^

fkafFenhet, fom. aUmänna huden eger , förrätta

cn kånOa, hvilken palfar fig for blotta utdun-
Ilade fina åmnen af utvårtes kroppar, och i

Tynnerhet lådane^ fom i Luften äro flygtige,

men icke lä faftc, grofve och fammanhängande,
fom antmgen kropparne fjelfve eller denrs fon-

derdelte och uploile particlar, år Lukt -verktiget
och den konft - byggnad, fom uti Näian och in-

om nås - borrarne finnes förborgad , hvartil fa

fine kropps - delar vuifrän tilkomma^ fom lått
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begripas kan^ når mm vet, af det minda granit

af mufcus eller andre ftarkc luktande åmnen^
kan vara fordelt i et ftort rum eller uti en vid-

lyftig luft* krets ^ och anda emottagas och kan-

nas af detta verktj^g^ forn med mindre antal

nerver och i trängre rum dock hyfer llor-

re konrt, och är af mera underbar fammanfätt-
ning än de förre omformåidte organa. Ty at ii

luften hit 5 år detta ftåldt i vågen for den Luft-
maflan^ fom til opnande och (lutande Lungor
mäfte in* och utgå, och til en broft - CaViret^

hvilken, fom en puft, hojes oCh lånkes. Det
beftår Ijelft af fpånftiga Bfoflcar^ trårtgrc gattgar^

mera arbetade Labyrinther^ fnackor och hälighe*

ter^ flere kåril, ror och körtlar^ en fammets-fiti

hinna, och ganfka fordelte mjukare nerver* Det-
ta organon ar ock refidencet närmare j ty ätt

ligger til Hjcrnan och fenforium mera uplyfE

ån de förra*

Det näfl ofvanföre ädlare kdnft- verktyget ^

fom den ftore naturs- HERREN forftått (kapa,

mera fammanfatt ån allmänna huden, for at ta-*

ga del af lädane objeéter, fom Ijelfve icke köfti-

ma ofs verkeligen at närvarande rora, läfom for

kdnjlan til huderiy icke heller fördelade eller i våt-*

fkor uplöfte^ läfom ihx fmaken i\\ tungan y icke i

de finafte åmnen af en ringa maffa fonderdelade-^

fäfom for lukten til W/-- Caviteten , utian blött

med et kraftigt rörande på luft- kretfen^ fom
omkring famma öbjeä; hvålfvcr, hvilket med
fina vågor dä fkal tjäna til defs intryckä med-*

delande 5 år det konftiga verktyg^ fom vi kalle

6ra eller Hérfeh verktyg. Detta formar taga in-

tryck



1777* Apr. Maj\ Jun. 119

tryck eller ljud af de härda kroppars rorelfe^

fom åro i längre afftänd^ åfven flere mil borta

ifrän vår kropp, dock inom vårluft - krets, hvil-

ket ljud ifrän det rörde objeftet (ä fnart kan an*

lända, at det gar 173 famnar pa en fecund, el-

ler 10380 pä minuten. Detta organon år der-

fore fammanfatt af konftige tuber, ipänftige Bro-

fkar, fine, (äfom cylindrer vid h varandra articu-

lerade ben, i utikjutande fpetfar, korn och bå-

gar utftråckte pa fpånftiga hinnor, och med fler-

faldige hvalf, half- bågar, fnåckor, fpiral- gån-

gar, o<fh uti gångarne, en fin vätflca innefluten^

at bringa luft-vägorne til tjelfva nerverna, jäm-
te kågel-formige och fnåckiike (kapnader under
ftorre och dah'ande ben-bugter ftalde, dit blotc

et enda Nerv - par kommer, fom dock nåra ifrån

Hjernan hit fprides, och utan la mycken afvåg^

fordelning eller omklådning hit användes.

Til detta organon fammanftåmma ej allenart;

Brofk, mufklar, ror, körtlar och hinnor, utan
åro ock alle deffa delar härftådes långt konfti-

gare formerade, och uti hårda men fpänrtige

ben-ftycken finare utarbetade, flerfaldigt förde-

lade, mera förborgade, längre ifrån hufvudfka-
lens yttra yta, och närmare til lilla hjernan, ån
något af de förre finlighets verktygen.

Det med ftorfta kon(l och til måfta finhet

förädlade utvårtes finnes - verktyget är Ögat, Det-
ta har icke behoft iä mycket af de härda benen
til fin fammanfåttning, fom Örae^ icke blott en
enda fuktig hinna, fpånd ofvcr ben-väggar och
hvalf, at itä i vägen mot ert genomlépande luft,

lålom JSidfan^ icke blott fvampige papiller pä en

ut-
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iitftråckt fucktig och af miin^lar rörlig yta^ fom
Tungan^ icke cn enda^ lika åfver alt dannad hud^
fom kdnjlans verktyg ^ titan härtil fordrades flcre

flags olika medel, af genomftinliga underbart
fina, flerfaldiga vltfkor och hinnor, h varpa an-

våndas de Irnärfte måft fonderdelade blöd- ror f
nerver och fibriller, fom i mennifko- kroppen
iinnas, med den konftigafte oeh underbarafte til-^

iHlIning. Hårtil gär , for at emöttaga och tif

vederbörlig focus genom brytningar fora de an*

fallande fträlar, och fäledes, at gora ijelfva fyilen^

en enda, ehuru i jåmforelfe ftor nerv $ fom nå*

i'a ifrln Ijelfva fenforio odelt hit ankommer, och
endail hår, pa Verktygets inre yta fig utbreder^

jåmte defs fina medfolje af et ganfka litet blod*

ror, hvaraf en gemenfam utbredning blifver$

fom famma innerfta yta beklådero

Ögat fynes la underbäft konftigt dcapadts

pa det de fina, minll matefielle åmnen af lju*

fa kroppar, ifrän flörré och tnhidfe aftländ^

ma kunna genom famma verktyg fattas > emot-^

tagas, och til Vart fenforium bringas, Ét egeÉ

men qvickt utlåtande om ljufet, briikaf Mada-
mt DU CiiÄTELEt, i defs memoire fur la mtu^
re du feuy pour le prixy tysh dä hon kallar det ert

flags H^rmaphrodite imellan kropp och andd^

och kan icke nekas, at det ju är det aldra fina-

fie åmne, fom på vara finnen nagonfin verckah

Detta organon tager ijus-ftfälarne emot, fom ärö

befynnerligen fine utfpridde delar af de objcétef ^

fom åfven kunna verka i längfta afftand ifrån

ois, nemligen pä otaliga millioner milafj utom vaf

lufE- krets och foai aniånd^i i en underbar ha-*
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ftlghet, i det de ga mer ån zpooo railar i hvar

fecund eller Tegerknåpp*-

Icke dello mindre, ehuru Tynen kart fågas for

Vart väfende^ var fammanlefnad med andra och

var beqvåmlighet, vara bäde fagnande öch gag-

nande, iå år den likvål, i jåmforelfe med de of*

riga finnena, famt pa lifvets och fårftändets våg*

nar , icke la oumgångelig och ho^ft nödig

,

for hvilken orHik man ock finner på fädane, fom
aldrig vetat hvad beqvåmlighet och forman fy-

nen med fig hafver, nemligen de, Tom ifrån fo-

delfen Varit blinde, at liten eller ingen oro eller

ledfnud dcraf hos dem kunnat forfporjäs, utan a-t

de IcH^t la nögde och äfven lä forftåndige i

fin män, Ibm andra månnifkor*

Den ftore Skaparen, fom vetat lå viiligen^

efter objeäernas afltänd och deras nödvändig*

het for ofs, fparä Ijelfvä Nerverne^ och i deft

ftålle höja konften genom andra mindre lifakti*

ga delars fammanllåmmande til de finare orga*

na, har deremot af nerver anvåndt fa mycket
flera på allmånna kånlian, fom år det redigafte^

det oumbärligafte och de andras brifter mall; er*

fattande finner. Utan at allmänna känflan gag^
nade ofs, vid de nårmaft til var kropps yta va*

rande tings urfkiljande och emottagande, (kulle

vi lopa dagelig fara, at forftoras af hvaffa^ tun-

ga eller qvåfvande ting, at ftelna af kold eller

brännas af eld, och det hvarje ognabhck och
vid alt det vidrörande, fom i allmånna lefvernet

år ofs ftådfe oumgångeiigt, dä vi nodgas han-*

tera ijelfva kropparna, at dem nyttja, tilflkapa,

änyånda^ til ofs foga, och ofs dermed omgifva>
I til
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til värt viftande och v|r boning, vår rorelfeoch

hvila. m. m.

Det år häremot blott vifla tider, fom det

v\l^ känjlan koniiiga verktyget, Smaken y fordrar

tingens nårvarelfe til vår naturs bibehållnnde.

Det år ock det dernäft for lifvet oumbärliga

>

(kulle vi fnart förlora vårt lif. Detta hafver ock
af kånflo- ftrångarna eller nerverna den nårmafte

myckenhet intil allmänna kanflans delar-, men
famma Nerver äro pä et verktyg utdelade 5 fom
af konft år något mera fammanfatr.

Än mindre ofta behofve vi for värt lif det

nårmafte högre verktyget, Lukten. Dock år det-

ta organon af naturen lä ftäldt, ac det (kal bi*

tråda fmaken , och når den famma antingen fe-

lar, upreta detta Gnnet, eller vid defs otidiga

begår, det famma varna och återhålla: är iäle-

des tér vart vafende nödigare, ån de högre konrt-

verktygen-, men mindre ofta nödigt, ån de om-
förmälte lägre. Det år konftigare ån de fift-

nämnde , men far til fig mindre antal nerv-par.

Vi kunne både lefva och må vål, utan det

verktyget, fom i ordning och konft kommer
nåft ofvanfore de förra, nemligen //Jr/Z?/;; men vi

behofve det dock, uti värt umgänge med andra,

och år horflen ofs oumgångeligare ån fynen: ty

den fom ifrån fodelfen icke hörer, år gärna ifrån

fodelfen ftum, och hafver mera fvårt at låra, ån
den fom fynen år berofvad.

Detofverfta konft- ftycket, fom år finaft ut-

arbctadt, och åfvcn cmottager de minft mate-

riel-

iffe tider ej fmake eller hun^re.
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rSeila imprcfliotler, år fynén. Det kän val icke

nekas, at ju detta finnet år läfom fyllnad pä vår

fuUköoilighet^ och vacker vår måfta fårtindrail|

men det bibringar dock til vår egen natur, värt

bibehållande och värt lif, mindre egenteliga de^

lar af de utom ofs Varande öbjeéter^ ån tlågot

af de lågre eller lä til lågandes mindre kotifti*

ge 5 men fom lä flere nerver och åro kånfloful*

lare verktyg. Forftändet kan icke allenaft lika*

fullt uparbctiis , utan ock ofta högre forådläs^ ätt

dä ietta med alla vanliga utvårtes kånflor årö

i behäll.

At man kart Vara god Gertéral^ med badö

mod öch forfiktighet^ faftåtl man årblind^ haf-

Ver den bekante Thaborifternas General ÉiscA
liogfamt bevifat^ fom pä de % år hart var blind,

vunnit \ \
blodiga flagtningar» At man kån hy-

fa höga tankar, godt minne fäfom hiftoricUSi

och veta belkrifva ftöta gärningar ^ intygade

HöMEjEtusi at man tillika kan ega godt hjerta,

oeh Vara en Clor och fortråffclig männifka^ har

Milton ä daga lagt. Éngelfte Poeten BläéIk*
LöCK^ öm hvilken gore^ en vacker beråttelfe i

Journal Encyclop. for fanUarii månad år i/fö^
hafver, ehuru blind ifi'än en ålder af 5 månader^
Vifat i fina poetirtca målningar iädan qvick in-

billning och liflig anda, fom, efter defs Faders

dod, foranlätit M:r StEvBNssor^, Medicus i

Edinbourg, at åtaga lig defs vård ^ öch friä ho-
nom ifrån det elände, fom han Ijelf i Utvald pöe^
lie, lä bevekligt foreftålc fig innan Fadrens dod.

Håremöt dedicerar Bt^AcKLock honom fina

fämlingar, och vifar dymedelft , at hart, öaktadt

blind, icke deftomindre, både pä fårftåndets och

r Ii Vil-
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viljans vagnar egde en defto fullkomligare för-

ädlad fjåi.

Jag åtager mig icke^ ar om alla deffe exem-
pel, fom jng hår anfört, afgora, antingen blind*

heten varit orlak eller folgd af deras forftänds

uparbetande, men det torde kunna paftås, at

Lifs- andarnas och de inre Sjåls - krafternas alt

formyckna och häftiga användande pä etdera

eller nägot af de utvårtes finnena, betager och
hindrar det for var natur nödiga famfålta utde-

landet til alla, och händer ialedes, at de, fom
af Nerv - våfendet alt for mycket använda pä
vifla kånOor, förlora derigenom hvad de famfålt

borde njuta at Lifs- andar, hvaraf åfven blifver

en naturlig folgd, at lädane, fom icke nyttja

alla fina in -eller utvårtes finnen, fpara derige-

nom lifs -andar til defto mera omnoghet at dem
de kunna nyttja, om de dem ijelfve rätteligen

veta och vilja lämpa och använda.

Jag menar mig med det nu anfordt ar, haf-

va gifvit följande anledningar.

i:o. Al taga mänga ovanliga håndelfer for

mindre miraculeufe, ån de fy nas. Färdigheten

hos den af mig befkrefne (^) och flere blinde

gores begripelig^ tafom grundad i fjelfva mån-
nid^o- kroppens natur- låra.

2:0, At frågan, om en blind kan atftilja

fårgorna, val ej kan afgoras genom denne blin-

de Mannen, emedan han af andra omftåndighe-

ter tagit fina marken. Srdedes torde Herr von
Hallers yttrande vara hit låmpeligt, fom ly-

der

Se fidan 4 och följande uti nåftföregäende Qvartal.
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det lä 5 I defs Elem. Phyfiol. non credo cohres in

chartis dijiinxijje cmcosy (ed circumferentias figurarum.

Det torde likväl hända, at fingrarnas papiilx ner-

ve^e hos denna Mannen kunnat vara kånflo-qvic-

karcjomhans ofriga företagande til lifs-uppehlller,

med fmidande och annat härdt arbete, icke varit

deremotj ty lika fom man med tåerne läkert fkulle

ega famma kånflo-kraft , fom med finger-å^idarne^

och famma qvicka färdighet , at taga och fafthälla

tingen, om man ej med gående gjorde dem der*

til otjånlige, och med (Koernes friélion lä hår-

de, at de förlora defla gäfvor 5 lä kan hända,

at denne mannens ofriga härda arbete hindrat

defs goda kånfla, at iliga til ånnu högre och
fynens forluft båctre erdttande fiilikomlighet.

Jag påminner mig i min barndom, uti Her-
nofands Höfpital, hafva fedt en yngling, fom,
dä han for medfödd oformogenhet, med klen-

het i flcapnaden uti de öfre extremicetcrna , ic-

ke kunde nyttja fina hånder och armar til mo-

dige behof, egde i fötterna den eriåttning, at

han ej allenafl: med dem fattade alla förevaran-

de ting, utan ock var Skräddare, kunde klip-

pa, träda i fynålen, gora alt hvad man med hän-

derna förrättar, och äfven ffcrifva och fpela kort,

lika vigt, fom andra med händerna.

Äniiu lefver här i Stockholm vid Sabbaths-
berg, en til fina armar oförmögen man, lo^n

fkrifver med munnen : defs namn i-i r Erland Torn-

qvift: han har ifrån fin barndom varit upfodd i

Itora Barnhufet hårftädes,

V^!» At om ungdom och krafter det tilla'%

kunna de, fom åro berofvade fin fyn elief iil-

I J
dia
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dra formogenheter, icke derfore behåfva med cf-

terlätenhet och dälfka fordimma de ofriga fiu'

nens yparbetande, at blifva Samhället gagneli*

ge; emedan fä mänga handtverk och flogder

hafva hår varit mojelige at låra af en fullkorn*

Jigt blind man, hvars forefats varit, at gora fig

fjelf for andre la gagnelig, at han fluppit til*

gripa tiggare- ftafvenj hvaruti han blifvit la myc*
fcet mera lyckelig, fom han fnarare i fit hus
hyfcr andras barn, och nu i denna ftund upfo^

der en fofterfon, hvilken han med all befted*

Jighet värdars och under den tid, fom defs hu-

ftru legat fjuk, åfven fjelf ft.ir fit hus fore och
fkoter bäde henne och den unga gäffen, famc

fodrar de hufet tilhoriga kreatur,

4:0, T anledning af en bäde genom autoritet

och obfervationer läledes nogfamt tydelig gjord

nervernas inbördes medverkan, at erlåtta hvars

andras oformogenheter, och fom vifar, huru åf*

ven de högre Själens formogenheter ^ i män af

de yttre finnenas krafters uparbetande, kunna
yphojasj torde den fkillnad , fom upkommer
imellan de f utvärtes finnen, icke bora anfes fa

mycket hårflyta deraf, at de fä olika nerv -par
til fig, fom fafl häldre deraf, at fjelfva orga-

na årp olika formerade.

Men at likväl nerver upkomma ifrån fina oIi«

Ica och vifla ftällen i Hjernan, fynes dels vara

for ordningen och närheten fl^uU til det eller det

or^anon, dels for et dertil beflåmdf visft rum,
hvilket pä en determinerad och vifs utftråckt yta,

mäfte vara afftildt tU vifla åndamäl, och iåledc«

lig altid likt,
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j^\h nerver mäfle läledes til fin art vara ena-

handa^ nemligen kånflo- drängar och til intryc-

kens meddelande alla bidragande, faftån fomlige

gagna det organon egenteligen, och fomlige et

annat. Det kan derfére icke (ä lått medgifvaSj^

at iårfkilda Nerver äro hufvudfakeligen Senforii,

och Iårfkilda motorii, eller at vifTa kånflor af

vifla nerver endift kunna forråttas. Det Ter fna*

rare ut, fom alla vore fammanftåmmande i den
allmänna kånflan, hvilken i ofrigt af tjelfve or-

ganifationen pä viffa finlighets verktyg år gjord

olika, och for utvårtes mer eller mindre fina ob-

jeéters emottagande mera eller mindre förändrad.

fto, Uti de f finlighets verktygen fynes af

Skaparen vara nog gäfvor meddelte månnilkan til

defs naturs bibehållande och defs varelfe här i lif-

vet, hvilka gäfvor af vana, ofning och erfaren-

het alt mera och ådlare förhöjas, och låfom uti

en evolutions * ardning til en vifs och af natu-

ren förelagd fullkomlighet upbringas.

Af de yttre tingen, begriper hon med defle nog
for fig tilräckelige kroppar deras delar och äm-
nen, och hafver ej heller flera finnen af noden.

Det gifvas val ånnu obekanta åmnen och fi-

nare kroppars delar, fom tor hånda andra högre
och konltigare finlighets verktyg, ån dem vi

ege, formätt fatta och meddela värt fenforium,

tt ex. magnet - kraften, hemligheten af den E!e-
ftrifka, af Månens influence pä Ebb och Flod, af

det man kallar fympathie och antipathie m, m.
om nägot finne varit ofs dertil af noden j men
Naturens Måftare har båft vetat ^ huru han i

I 4 hela
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hela fitt {kapade fammanbang gifvit hvarje krea-

tur fina erforderliga kånflor
, egenilaper och

formogenheter.

ROLAND MARTIN.

FORTSÄTTNING
af underjåkmngen om de vidHerr VOh^
TA'S Elettrophoro papttuo förekom--

mande EleBrlfke Phenomener
^

af

JOHAN CARL WiLCKE.

^nderfåkning om Sko idens EkBricitet vid
EkBrophoren.

§• i^.
I jä min affigt med denna beflcrifning

om Eleftropboren icke fä mycket
år, at vifa, huru hvarjehanda nojfama experi-

menter dermed kunna anftållas, fom at finna or-

faken och mechanifmen af defs verkningar: har
jag ock uti det följande i fynnerhet vändt up-
mårkfamheten pä de förändringar och ombyten
af Eieftrieitetens art ocb ftyrka^ fom uti defs (år-

ftilta delar forega j och til den andan korteligcn

anfört, huru deffe ombyten följa på hvarandra,
och hvad deraf, i ftod af den om ftridiga Eie-
ftriciteter antagne Hypothefen, flutas bor. Me-
ra behofyes ej heller, at forftwH Mechanifmen af

den-
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denna Mafchin, och at deaf betjena fig til hvar*

jehanda forfoks anftållandc.

§. }o. Tva med tunna tenn-blad 6fverdrag«

ne runda papp- fkifvor AB. CD 5
(Fig. 7. Tab,

]I. uti förra Qyartalet), af famma itorlek fom
ftolden, uphångas formedelft tre filkes -trådar,

til f eller <5 tums afiiänd, parallelt under hvar-

andra, och vid den ofre CD fåftas tre andra

trådar, fom lopa ihop vid E, hvarm^d (kifvor-

na kunna lyftas up tillika, och lättas ned pa
Harts -taflan, fcdan denna foruc blifvit ftarkt

eleftriferad, och dcrigenom pä ofra fidan, (nu
fom altid i det följande ) år Negativ eller fyld

med Syra. Formen lågges på et bord, och go-
res afledande. Om derpa

I. AB enfam fättes nedy och äter lyftes up , fin^

nes den val en eller annan gång blifva fiegattV ^

men år fedan altid 06kBri/k,

Z. Nedjlåppes CD tillika at röra vid AB ^ dä den^

ne ligger på Hartjet ^ och båda lyftas tillika up ifrån

taflan y finnes CD vara Negativ , AB åter pjitiv.

^. Lågges då AB få en torr Glas -fot Fy och CD
nedjlåppes at vidröra AB^ mijia de båda all Eleilri^

citety til bevis, at den med fyra fyIde Hartsa

vorna, men fedan ftadnar vid 1)!ott fordelning,

i det Syran utdrifves til GD, men Elden dra-

gés och qvarhålles til AB. Deffe genom for*

delning fkingrade åmnen, flyta utom verknings-
jcretfen af harts - ytan ihop, förena fig och
ledcs flacka hvarandra och forfvinna.

7. Fårföket.

ytan, val i början aflemnar

Is
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4, Sdnkes AB enfam ned^ och då vidråres med
fingret finnes den vid uflyftningen vara (tarkt foji^

tiv\ men CD förblifver oeleUrifk^ [om bäfi fes, när
Elden ifrån AB borttages.

f. Vidröres åter CD^ innan AB ber6fvas af fm
Bld^ och derpå forft denna Eld uti AB genom vidrå"

rande fortages ^ blir ock CD i det[amma ftarkt ne»

gatlv ^ fom alt åro tydeliga folgder af krop-
pars vidrörande inom andras eleftrilKa Atmofphe-
rer. Syran uti Harts -ytan drager nu til fig,

och utur fingret famlar til AB mera Eld 3 den-

ne Eld drager äter til fig Syran uti CD, oker

och qvarhäller denfamma dårftådes, fom ej xo^

nes, forr ån denne Eld borttages, då den utur

fingret tilflutne Syran blir uti CD fri och ra-

dande.

6. Lägges AB på Harts* taflan, och CD fånkes på
en tum nära intil denfamma och då vidrores^ blir

CD vid uplyftandet pofitiv, men AB år utan Ele*

Bricitety ty den genom fordelning ifrän AB ut-

drefne Syran kan ej gå ofver til CD , utan blott

genom fordelning drager åekEld, och utdrifver

defs Syra, hvilken med fingret afledes, dä den
qvarblefne Elden vid uplyftandet blir rådande j

uti AB åter uphorer med fjelfva fordelningen

Eleftricitet, (å fnart deo lyftes ifrän taflan,

7. Hånges AB på en tum nära åfver Harts ^ ta*

flan och båda taflorna vidröras tillika med en StåU

tråd m. Fig* j % Jom år fäfiad på en Lack-fiång

Gi finnes, fedan de blifvit afdragne, den ena AB
vara pofitiv y den andra CD åter negativ hvUka

genom fördelning tilkomne El€^triciteter fårfvinm,
om
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om båda af St tråden å nyo tillika vidröras. Stal*

tråden gor fäledes hår detfamma^ fom Qelfva taf*

lornas vidrörande på Glas -foten n. 3» emedan
Elden uti AB, och Syran uti CD derigenom
komma til förening. Man fer håraf tillika, hvad
fom hända bor, om bada (kifvorna ABochCD|^
likafom Skoidens tvänne bottnar vid Eleftra^

phoren, ftåndigt vore med hvarandra förenade^

och dä man verkeligen kan foreftålla fig denna
Sköld, (äfom beftående af tvä dylika fkifvor eK
ler bottnar, kan af jåmforelfen med detta expe»
riment finnas orfaken til de foråndringarj fom
uti följande forfok närmare befkrifvas.

8. Forfoket.

§. ^i, Eleétrophoren Laddas 5 formen gorer
afledande, och Skoiden nedlåttes oeleftrift pä
den ofra Negativa Harts -ytan.

1. Sköldm blir då firaxt negativ få fjelfva taf*

lan , men förlorar vid uflyftandet denne genom blott

fördelning tilkomne EleElriciteten*

2. Vidröres Skölden få tajlanj, förfvinner defs

negativa Ele^ricitety Qch blir oele^rtjk. Sedan dco
Utdrefiie Syran år bortförd, men

5. Lyftes nu Skölden up} år den Jlarkt fojitiv.

Ty den af Harts -j?tans Syra til nedr^ bottnen
famlade och qvarhallne Elden blir nu fri, ut*
breder fig pcb formerar atmofphcr omkring
Skoldent

4. isfedfåttes Skölden å nya Qvidrörd^ förjvinner
41II EleHricitet $ nien återkommer altid vid uplyftan^

det} ty Harts- ytans Syra ymfom binder och åt^V
Ilåpper den uti SkQldca wralade Elden,
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f . Otn fingret föres emot SUlden under uplyftan^

det, far man, fd fnart Jkolden Jldpper Harts-ytan^ en

liten gnifia. Lyftes han högre ^ fas åter en gniftay

ännu högre y den tredje y o.f.v. Ju högre (kölden

lyftes pä en gäng, ju ftarkare blir ock den for-

fta gniftan 5 och bor Skoiden lyftas ofver en aln^

om gniftan pä en gäng fkal fä defs fulla ftyr-

ka. Likafä gifver Skölden vid nedfdnkandet flera fmå
gniflor efter hvarandra, hvilka dock åro mycket
fvagare ån de förra.

(5. Nedfdttes Skölden pä en gängy dr den nega-

tiva gnifian val dä fiarkaft , men aldrig Jd ftark och

qvick , dock mera fkärande och långvarig > dn den po-*

jitivay fom fås vid uplyftandet. Starkafl blifva des^

(a gniftor ^ nar Skölden och formen tillika vidröras

»

Hvartil orfaken längre med utredes.

7. Sköldens förenämnde förhållande kanyfom van-»

ligt, med en liten prof^ kula underfökas ^ m^n v i far

iig i mörkret jåmvål ganfka tydeligt, genom de
ifrän fpetfar utfarande lys-bufkars olika fkapnad

och utfeende, når deöe fåftas pä Skölden eller

foras deremot. Elden gifver dä altid en läng och
fladdrande, men Syran en liten och kort lys-

bufke eller lä kallad ftjerna. Bäda åmnen äro

utfarande, men at det ena mera lyfer ån det an-

dra, tyckes härröra deraf, at ikenet egenteligen

tilhorer Elden \ och Syrany endaft genom den i

contrair direktion fig derraed forenande Elden,

blifver fynlig.

§. 5Z. Af alla defla prof år tydeligt, at Skoi-

dens Elcörricitet väl upvåckes, men icke ge-

nom verkelig ofvergång meddelas af fjelfva Harrs-

ytan. Ty 1:05 Ar denna Ek^ricitet af firidi^

art.
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urt^ emot den [om ytan fjelf eger. 2:0^ Århaller
Skölden ingen Eleäricitet^ om den ej vidrores ^ och

defs fordelte torräd iäledes afledes, och tär til-

flyta. 5:05 Kan Skoiden pd Hartfet eleBrijeras jå
länge man villy defs hvar gäng århåUne eleftrici-

tet kan famlas, och iä mänga ladd-glas dermed
fyllas , ^at fumman deraf vida ofvcrtråffar alt

hvad Harts- taflan, vid ftarkafte laddning, kun-

nat innehålla. Hålft fjelfva taflan 4:0 dervid vdl

t början något y men federmera icke fiort mifier eller

förlorar. Likafom en nyfs ftruken Magnet, ef-

ter forfta opnandet något forfvagas, men fedan

ej förlorar kraften, ehuru mänga jårn dermed
blifva ftrukne. f*o. Verkar Harts ^taflan icke aU
lenaji under (jelfva vidrörandet , utan ufväcker redan

til betydeligt ajfiänd dejje förändringar uti Skölden.

Som tydeligen vifar , at fkoldens Eleftricitet

icke har (it urfprung utur Ijelfva Harts-taflan,

utan upkommer, genom fordelning inom defsEle-

öriflca Atmofpher, utur fjelfva Skölden och de

vidrörande kropparna, och Harts- taflans Vis

vindex dier fordelande kraft äter af defs efter

Laddningen qvar blifvande Syra cndaft och al-

lenaft bor hårledas.

Theorie om Ele&rifka Atmojpherer.

§, 35. Vid defla och alla andra Eleftrifta

forfok, nämner och beropar man (ig lä ofta på
Atmofpherer, men gor lig om denne lä kallade

Atmofpheren lä otydeliga foreftållningar, at det
val lönar mödan , något omllåndeligare utreda
och befkrifva delfe Atmofpherers cgenteliga for-,

hällande och befkaffenhet. I allmänhet forftäs

med Jtmofpher , den vidd eller krets, inom hvil-
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ken en eledriferad kropp utofvar defs verknin^

gar pä andra kroppar. Frågan är, hurU dermed
tilgår? år eleétriilca åmnet^ hvarif deiTe verk-
ningar hårrora, blott famladt imm denna krop-
pen, och verkar derifran med dragande eller drif-

vande kraft til betydeligt afftänd pä andra krop-
par? Är detta åmne i form af en dunft- krets^

lamladt utanpå och omkring kroppen ? Eller befoi'

den lä kallade atmofpheren, blott pä omgifvan-
de Luftens

^ genom fordelning och ofvergäng up*
väckte, eUBriJka tiljidnd? Alla tre meningarne haf*

va funnit forfvararej men bora ock efter min
tanka alla tre förenas, om man fkal komma til

en fammanhångande förklaring. EleBrifka ämnet

kan fritt och obundet finnas fa väl inom fom utanpå

krOfparne men fladnar^ fom atmofpher^ i jynnerhet

uti den omgifvande Luften y på hvars eletirifka til--

fiänd ^ alla dejfe atmöfpherers verkningar ndrmafi och

egenteligen bero,

%. Luften har med råttä varit fåknad til

de åmncn, fom hy fa mycken egen EleÄricitet^

laledes ftarkt draga och qvarhälla elcétriflca ma«
terierts men icke iättfläppa^ emottaga öch fort-*

planta denfamma til och ifrän andra kroppar

^

omkring hvilka Luften fordennvUld utgör lika-

Tom et ofverdrag, eller pä alla fidor motande
underlag, fom inneflutef och häller det Uti kröp*

parne (amlade Ipånftiga åmne tilhopa^ når det*

iamma, tor hvad orfak det vara mä, deruti blif*

vit ridande. Om Luften fortunnas ^ far detta åm-
ne friare utbreda fig^ och om den vore äldele^

borta, (kulle ingen eleétridtet eller atmofpher

ftadna qvar omkring kropparna- Under luft*

pura-
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pumpen aftaga och forfvagas alla dragningar och
repullionerj^ eldarnc utbreda fig friare

5,
fpridas j

och läfom Afkan uti hogfta Luft-kretfen, fér-

bytas til bleka bloflande ftenj ingen Laddning
eger där beftänd, och afledandet flcer igenom
den luft- torna rymden, friit, låfom igenom den
båfta ledare. Om detta luftens motftånd bor

man ej gora fig den foreftållning, fom fkulle ek-
clrilka åmnet ej kunna trånga fig igenom dcfs

f)orer, och inneflutas deraf, fom vatten eller

uft uti en flaflca^ Nej, fjelfva luftens naturli-

ga forråd, och dettas ftarka vidlådande vid luft-

particlarne gor famma verkan j fordenflculd kan
ock fjelfva Luften, lika med andra materier af

famma egenfkap^, genom det hyfande eleftrifka

åmnet, forlåttas uti verkeligt fordelnings- och
laddnings tilftänd •, och dä, i form af en omkring
kroppen bcfintelig Atmofpher, verka pä andra

kroppar, hvilket af jåmforelfen med andra min-
dre ledande och laddade kroppar, fafom ladd-

glafen, tydeligen lårer kunna inhämtas.

§. Sa fnart fordenflcul någondera af de

cleftrifka Ämnen, til exempel 4$jy^^^^, blifver uti

cn kropp rådande , eller ej är mättad af defs til-

horande EU^ upvåckes deraf ftraxt fördelning

uti nåji omglfvande Luft. Syran drager til fig

Luftens eld, och utdrifver defs Syra til ut-fidan

af de nårmafte luft - lagren 3 delTe fortplanta ^

likafom flera ihoplagde glas-taflor, denna fordel-

ning, med aftagande ftyrka, den ena til den
andra, lä längt, fom forfta eicärricitetens ftyr-

ka, och luftens motlländ tillåter. Kroppen om-
gifves derigenom med cn vidftråckt atraofpherj
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hvilkcn ej genom blåil elier kroppens flyttning

kan daifamma fråntagas, få vida famma fordel*

nings tilftänd lika lä fnart upvåckes uti den nya
tilflytande, fom uti den bortgående Luften,
utan at fjelfva kroppen dervid nägot forlorai*

eller miilerj iikafom bak-fidan pä en glas^tafla

erhåller och äter mifter elektriciteten, iä ofta

en eleftriferad kropp nalkas til^ och äter bort*

tages ifrän defs andra fida, och altid jurt mide
for denne kroppen forblifver eleftrifl:, om den
föres af och an förbi denfamma. For famma or*

fak, forfvinner ock denna ofta nog vidftråckta

atmofpheren pä en gäng, lä fnart den uti krop*

pen befinteliga fordelande Eleftriciteten geaont

gnifta eller vidrörande fortages, läledes orfaken

til fordelning uri luften uphorer, hvilket alt ej

kunde fi-ie, om atmofpheren beftod, af idel til

fjelfva Luften verkeligen ofvergänget och om*
kring kroppen famladt åmne.

§. ^6. Men luftens electriflca titftand ftad-

nar ej altid vid denna forfta fordelningen* Luf«
ten cmottager ock verkeligen ufvergånget ämm^
[amt eleBriferas och Uddas deraj. Den med Syra

eller Eld lallade kroppen, drager til lig nägoC

af Luftens fordelte Eld eller Syra, och aflem*

nar famt meddelar nägot af fit ftridiga forräd*

Den läledes ^enom öfvergdrsg eleå:riferade luften^

bortdrifves dä af famma kropp, och tager Cm

väg ät den fidan, dår minlla motftänd är, eller

nägon oeleclrilk eller med -Gontrairt ämne laftad

luft nårmaft år til hands, at dermed torenä och
blanda (ig. Pä vida flata och jämna ytor, karl

denna ekdriferade luft ingenftåds taga vågen,
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utan ftadnar qvar» fäfotn w h vilande acmöfpher
omkring kroppen > mertW /petfar mh hémt hvar»
åft nigen eller liten fårdelning ftc fcan, och den
ttiafta oelcftrifta luften nårmaft år at cilaå» ut-
brifter denna eleariferade, af den öfriga ac-
mofpheren tilbaka håUne och likafom utprlffa-

fande Eld-buOcar, hvilkas greniga fträlar eller
Sdror ej ^^o, ån fammanhångande gni-
ftor och Eld. Icen, fom den utfarande eleåri-
ferade luft-ftråmmen gifvcr emot den oeleäri-
fta luften, med hvilken den blandas, athdrdarm åmne, och med fig iSfom en ifrån fpetfen ut!
farande ftrom fraradrifv^er til betydeliat atftänH
Deraf hänter

,
at Atmofpheren ^pidMÄ

ftradker fig längft utj at ingen Wdelning ochdragmng, utan blött åfvergäng och repulfiSn
rones framfor dylika fpetfar

i at kroppens de"
ftricftet fnart deraF fårfvagasj til läng? afftfnd
efverfores fil andra kroppar i ja lielfvallnrt1.HHi^
i..d fynbap Eld .buS- ^j^ligr; pS^^^^^^^
kroppen af Eleclrifer - mafchlnel erKållcr *ftån-dm tilokmng af dettä tldand. och t Ä
6 vergäende amne, eller ock detta åmne af an^dra kroppar dårftädes för en liten ftund fram-
lockas. Sötti alt åro oftrtåndlgheter, hvUka af

\.J' \}1:
"ti den eleåriflca Atfflofphetens eller den nårmaft omkring krotjoen Ci^Z

l'ga luftens filftånd, il långe d^e^fkE cÄ/!:4^. kr^p, handerfter deua?
ock da den, genom fSrdeinlng utur de vt ?etuft*lagred uttrefneEleåridteLrikafoiJy"!

^ tre
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tre fidan af et ladd-glas, pa defs beläggning,

fårft genom fordelning y och fedan genom verkelig d/-

vergång^ få dejja uti Atmofpheren infånkte kroffar.

Luftens rådande Syra t. ex. drager til fig defle

kroppars Eldy och ucdrifver deras egen Syra til

den h använde fidan > hvaraf fåledes dragning och
repulfion famc contraira Eleftriciteter altid pä
en gang, ehuru uti olika delar, mäfte upkommaj
fnen pä kroppens egna art, fkapnad och ftor-

lek beror, hvad phenomener egenteligcn vidare

deraf fkola följa s de hufvudfakeligafte åro föl-

jande.

§. 7^%.År kroppen litenf lätt och rörlig y a t dels

delar, genom egen dragning ,^kunn%folja de uti

dem radande fordelte åmnen at, upkomina der-

af hvarjehanda rorelfer. De ätvånda med Eld

fylde delarne begitva fig djupare in uti atmo-
fpherenj de framvånde åter fly, formedelft den
utdrefne Syran, och bortdrifvas ifrån denfam-

nia. En los Bomulls -tapp eller lurfvig pä fil«»

ke hängande tjäder, ftråcker de ätvånde trådar-

ne ifrän fig, at likafom omfatta den eleftriferade

kroppen: de frånvånda äter fträcka fig ut deiifrån^

och foka ax fly, (ä fnart de blifva lofe. Om tvä

lika flora brickor af giildpapper (n, by Fig.

hänga tått efter hvarandra, och atmofpheren om-
kring A nalkas dem, häfta de ftraxt litet ihop',

hvarpä den fråmfte dragés intil den eftcrlla

by äter flyr och bortdrifves af den motande At-
mofpheren. Utom denna Atmofpheren, finnas bå-

da contrairt eleftriferade, men mifta denne blott

fordelte Eleftriciteten , lä fnart de komma ihop

och räkas. Ju fkickeligare fordenfkul kroppens

art och flvapnad år til fordelning, ju låttafc

och
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och qvickare upkomma ock alla defle rordfer.

Hvareraot de kroppar, fom ^trogc flåppa deras

åmnen, åfven fvärare och längfammare dragas

och repelleras j ja, ingen rorclfe eller dragning

forfporjes, når kroppen pä alla fidor omgifves

af likartade Armofpherer, fåfom dä den nedfån-

kes uti djupa ele^lrilerade karil, och bada flags

åmnen läledes komma ac dragas och drifvas li-

ka ftarkt ät alla fidor, i hvilken håndelfe Ijelfw

va vidrörandet ej en gäng deruti formär upvåc-

ka nägon Eleftricitet. Se mina Anmdrkn^ til

Pranklins Bref §. 47. 2^2.
^

§. 5p. S/utes den infånkte kroppen med en hvafs

fpetsi och det uti denna fpetfens ytterfta punét
famlade åmne t. ex. Elden , läledes med ofver-

vågande ftyrka dragés i alla direftioner, af luf-

tens radande Syra , kan det ock Ilåppa denna
fpetsj gä ofver til luften > förena fig med defs

Syra 5 författa luften uti naturligt tilrtänd> och
med denfamma, läfom et utfarande våder begif-

va fig längre in uti atmofpheren, anda intil den
Ele£triferade kroppen j mätta defs radande Sy-
ra 5 och derigenom pä mårkeligt atftänd forfva-

ga och fläcka defs Eledricitet. Man fer detta

tydeligafl: , om pä den electriferade kroppen få-

ftes en fpridande Bomulls- tapp , tjäder eller fil-

kes-trädar, fom åro i begrep at derifrän repel-

leras, men af en dylik motande fpets, likafom
af et vader plattas ned, och likfom tryckas emot
fcroppen, utan at refa fig, forån fpetfen tages bort,
och denna med Eld lallade luftftrom uphorer.

§. 40. Denna lätthet, hvarmed fpetfar, inom
cleftriCka Atmofpheren, fläppa deras hyfande åm-

K z ne.
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ne fSrorfakar mänga förändringar uti låtta kröp»

Lr's äfvannåtnnde drngningar och repulGoner.

Xr den lilla kroppen fåifedd med en ladan fpets,

och denne år åtvdnd, lemnar denne ifran fig El-

den, utan at kroppen fol)er med och dragés,

man blott repelleras, formeaelft den franvanda

delens Syra, Är åter famma fpets frånvänd, fin-

nes kroppen blott dragas, utan at repelleras, da

Sen utdrefne fyran lä lått Häpper fpetfcn. En

f^dan kropp kan, fedan den dragits et ftycke m

ut atmoip>.eren och aflemnat fit åmne äter

drifvas ut dcrif^än och etter denna rcpulfion af

fip {ielf flcre gänger återkomma, ja ftadna pa

et (lållc orörlig uti atmofphercn, fom Frank-

LiNS iå kallade F>{k långe v.fat.

S 41. År éter kropfen, Br det tredje, hvar-

t <"i liten at af fit åmne medföras, eller la

foetfig och hvafs, at lått fiåppa detfamma ifraji

1? Stan år férjedd med en fldt och jämn yta} up-

Inmmer, uti den imellan kropparne befinteliga

LuftTn et tilftänd, fom nårmaft l.knar den

vid Glas, Harts och andra kroppar, uti famma

helåSnh trupkommande Laddnmgen. Luften

^Py . A^.. ^.nHra åter med Ed; dcfla ämnen

Tagl^ch' Äa^dra, och .hadkomma uti

lielfva luften och kropparna enahanda verknm-

i fon. vid Glas-tatlor och deras bckggnin.

^ ' r^l fArf.1'omma. Om, til exempel, en ftor

?f^ ?-¥/^JflaCD Fi<^.9- årekarifk, fårmc

'Lde Svra,'och%n annan lika ftor afT^n-

SÄlV Whånges parallelt 6fver den

famma uti defs atmofphcr, dragés, ^cnom fo -
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delning, den fednare taflans Eld til defs nedra

fida, defs Syra äter utdrifves til ofra fidan^

hvilkcn dä, likafom yttra beläggningen pä et ladd-

glas, dcraf vifar fig lik - artig med nedra Ele-

ftriciteten uti CD^ afledes nu denne Elektrici-

tet, blir ock AB, likafom et ladd-glas efter

fullbordad laddning, utanpå oele£tri(k > men at

défs Eld ej år borta, utan endaft varit famlad

och qvarhällen uti den underliggande luften,

finnes klart, (å fnart taflan lyftes högre up, och
dä, likafom Glafcts yttra beläggning, vifar fig

ftarkt pofitiv, hvilket tilftänd äter forfvinner,

når den länkes längre ned igen emot taflan CD.
Vidröras nu delfe taflor pä en gäng, gifva»de

ock, läfom jag for detta uptäkt och bcfkrii-

vit (*), en verkelig pleétrifk flot, fom tydeli-

gaft bcvifar, at den imellan taflorna befinteliga

luften eger verkelig laddning , och läledes de

ftridiga Eleftriciteterne varit pä hvar fin fida af

det imellan taflorna befinteliga Luft -lagret om-
kring de beläggnings - taflor famlade, och nu ge-

nom utvårtes tilkommen förening fläppa dem ,

och rufa til inbördes förening.

§. 4Z. Detta tilftänd finnes nu altid uti luf-

ten, når en elcftriferad kropp möter en annan.

Luften omkring den ena fylles med Syra^ om-
kring den andra äter med Eld. Defla åmnen
framträda genom fordelning utur Ijelfva kroppar-
ne, hvilka tillika utur Luften indraga de ge-
nom famma fordelning deruti fl^ingrade contrai-

K 5 ra

(*) Handl. 175^8. x7f, Difler.de Etea. contr.

96» Frankl. Bref anm. p. 3^08.
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ra åmnen. Blir nu Luft - lagret imellan kröp*

dra la nåra, at deffe omkring dem famlade åm*
nen räka hvarandra, rufa de ihop, och utgöra
då den fmållande och luften rundtomkring ifrän -

lig drifvande Gmfim eller Strålen y med hvilken
Laddningen for den gängen forfvinner, lä framt
ej famma tilftånd utifrån, genom ftåndigt tilfly-

tande Elektricitet underhälles , och Gniftorna iä-

ledes tått kunna följa pä hvarandra. Man kan

på visft lått ogonflcenligen blifva defle omkring
kropparne ftäende atmofpherer varfe, om man
gifver akt på låtta kroppars rorelfer imellan dy-
lika kroppar. Om en eleftriferad Kula A. Fig.

10. uphängcs ofver en afledande jämn plan CD,
fom år beftrodd med fmä låtta guld - blad , kom-
ma defla i rorelfe, och fara af och an imellan

kulan och planen. Men endaft de midt under
kulan befintelige, hoppa rått up och ned, dé
ofriga, foras alla uti bogda vågar, fom tydeli-

gen vittna om en fammanfatt rorelfe^ och flera

tillika verkande krafters nårvarelfe. Om A år

negativ^ omgifven med Syra^ lä år den, under
A ofver planen CD, genom fordelning upkom-
mande Atmofpheren, pfttivj eller Luften ofver

CD år fyld med Bld^ Denne Eld famlas jåmvål

uti de pä Planen liggande guld -bladen, hvilka

fordenfkuld af den pofitiva planen (kulle drifvas

rått up, men dä delTe tillika at Syran omkring
A, dragas til A, mäfte de ock, efter diagona-

len af defla krafters direftioner, följa en upåt

bogd, eller om deras tygnd ladant hindrar, eh

nedbogd våg 5 pä denna våg updrifvas defl^c krop-

par, forft häftigt ifrån CDs gä fedan långfam-

parna lä tunt. hvaran- -

nia-
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mare; och åter med paflcyndad rorelfe fara in til

kulan Ay hår aflemna de fin Eld, och med ny

antagen Syra, kaftas forft rått ut ifrån kulan,

men återkomma fedan uti bogde vågar til CD,
Hvad annat, ån den ofver CD ftående eleétri-

fka luften eller contraira atmofpheren, hindrar

defle fmå kroppar, at efter rata linier, fara til

och ifrån den eleftriferade kulan? Pä lika lått

begripas de krok -vågar, hvarefter en pä filkc

hängande kropp fpelar af och an, imellan två

tned inre och yttra fidan af et Ladd-glas for*

bundne kulor eller trådar.

45. Sådan år nu jåmvål belägenheten och
tllfijndety bvaruti Skölden uti våra fårjåk med Ele^

Urophorenj befinner fig. Harts -ytan efter Ladd-
ningens qvarltäende Syra, upvåcker uti defs of*

verliggande Luft, genom blott fordelning, en
vidftråckt atmofpher. Denna Lutt qioter SkoU^
den och år vid ofvannåmnde torfok råtta orfa*

ken, til den^uti Skoiden toregäendc tordclnin-

gen, och alla dervid upkommande förändringar. >

8ä oka fordenflculd i det toregående eller följan-

de, kropparne lågas verka pä hvarandra, /(5rw^-

delft deras atmofpherery bor detta altid tiiffcrifvas

och forftås om den imellan kropparne befinteli-

ga Lutten, hvars tilftänd likalbm fammanbin-
der kropparne, och medelbarligen uträttar, hvad-

de {jeltve, om de räka hvarandra, f\illborda.

Såfom nu Luftens elektricitet alt mera tiltager,

}u närmare den Ueftrifka jtan , lä okes och for-

minftas jämväl Skoidens fordelnings tiUländ, ak
fom denne Sköld hojes eller (änkes .uti taflans

atmofpher, och blifver llarkaft, dä den ome-
K 4 del-
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delbarligen rorer vid fjeliva ytanj låfom forfo-
ken det medgifva.

(Slutet håraf befparet til nåfta qyartal).

ANMÄRKNINGAR
Vtd HTDNORA afncam:

gjorde af

CARL PETER THUNBERG, m. d.
Botanices Demonftrator vid K* Acadexn. i Upfala.

Sedan jag, pa mine förra aret in It Africa gjor-

de refor, baft tiliålle, at ijelf finna och
nogare iinderfoka dien underliga Éyänoray nodgas
jag åndta och råtta något uti den befkrifning,

fom jag forledet år hade den åran, at pa famma
befynnerliga våxt til Kongl. Vetenfkaps Acade*
mien intånda

Jårflutfse år^ i November och December mana*
der, hade jag det nojet, at pläcki deraf åt-

fktllige fpccimina, och de famma åfven i fin

lider olika avancerade, ifrän defs forfta ut-

ftottV ånda ^^^^ ^^^^^ mognad»

I>en ät ganfka fvar at påhitta, och finnes knapt
af den, fom år ovan at fåka den, och deraf

ej fedt redan mänga.

Vttm det förra n^rmnet Koetty kalla andre bönder
den ocklå Jmkhäh ^kojl y det Ix Råf-kofU och

Hottentotterne^nåmna den på (xtjpråky Kanimp.

Den

<*> ^e HandU för Jan. Febr. Mart. lyjs.
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Den växer åfven iiti Hantum och vid Hexrivief
fårat annorftådes, under Euphorbix bufkarné.

^oten år parafitifk , måft altid pa roten af Eu-
phorbia mauritanica, den Hottentotterne kal-

la Kuijo-py och fållan pä roten af Euphorbia
tirucalli. Ibland har jag vål funnit den un-
der en annan buftej men då har altid nämn-
de Euphorbia varit i nåjden, och krupit dit,

med fin långa rot, Hfdnor<£^r9t år kantigf
krypande, tjock fom et finger, i kanterne
Juiylig, innantil rod, utan til mork-brun.

Zn ung flanta flår hel och hållen under jordens

yta; men når den hunnit lå långt, at den må-
fte uti toppen fpricka, ftår den i ytan eller

något ofver den famma, dar den fpricker uti

tre, och fållan, fom jag dock fedt, uti fyra

delar.

När växten ftår i fin båfta blomning och fer bäil

ut, ftar den half ofver jord-brynet, och har

dä en våmjaktig lukt, lik fvamparnes.

Dä blomnwgen ar förbi, torkar växten ofvan til

bort, men frukten våxer ut, blifvande klot-

rund och ftor fom et åple , med en ftor

bvit kärna inUti , fom beftär af fmå hvita

gryn , hvilka tycktes gifva en vattenaktig

emulfion.

Sä fnart blomningen år ofverftånden, och frukten

vidgas ut, afFaller den tre^-klufna blpm-bågaren

^id Hannarnes tåften, och når frukten år al-

deles mogen, loflas (germen) honans tåftc

under riindt omkring ifrån, och afFaller, at

fröna blottast

K f Fruk-
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frukten år en Sacca^ beftående af en fin pulpa,

med helt fmå femina nidulantia^ hvilka i bor^

jan åro fno-hvita och väta, men blifva fml-
ningom mörkare, torre och glatte.

Mogen frukt har lukt, fom ej år oangenäm, (ä-

fom Ijelfva blommans. Den (åge^ vara båft

mogen uti Januarii, Februarii och Martii må-
nader.

trukfen ätes af Hottentottarne, fedan (kalet blif-

vit aftaget. Den åtes både rå och ftekt uti

a(k-tn6rjan, lä val af Hottentottarne, fom
af bSndernes barn* Ätes åfven med begårlig*»

httafRåfvar, hvaraf den blifvit kallad Jack-
hals-koft, och i fynnerhet af Viverris.

Hhuru Hydnora i 1 jelfva verket horer under Svam-
parnes familie, blir dock defs rum i Syfte-

mate Naturas uti Monadelphia: Claflen, fram-

for Waltheria.

iJdr Blom 'hågaren fpricker i 4 delar, åro hannar-

ne åfven fyra, blom -bladen fyra, och Hon-
knappen fyr - kantig. Jag har endaft funnit

tre dylika.

Hgurernes Förklaring.

Tab. IV. Fig. I. Frukten hel. a. Ijelfva fruktefl,

utvidgad och rund.

b. Hannarne.

c. roten.

Fig. z. Frukten affkuren. d. roten af

hydnora-

e. froH,ftr6d-

deifitmos.
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BESKRIFNING
Pd J/IFERRA Ratel, et nft Djur

V-/ med häl och gångar under jorden, dels

bebodda, dels gråfna af HTSTRIX crijiata^ MUS
jaculus^ SUS JEthiopicuSy Canineny Jackhalfen eller

en fort Råf, Mullvadar famt Viverrae flera fpe-

cics. Litet inom opningen af lädana hålor och
til en del igenfallne gängar, plåga Bien oka gor^

deras nåften. Ratelen^ af naturen åmnad til des*

fas fiende, och til obuden befokare af deras vift-

hus, har ock fått en lårdeles gäfva, at uptåc'-

ka och angripa Bien inom deras Jord - vallar.

Hans länga klor tjåna honom , at gråfva fig fjelt

mörka ohyggeliga fri-ftåder underjorden, och
at underminera hela famfund af Bi* Likfom
en utkik frän Maft - toppen har låttaft , at i

Sol -gängen uptåcka land och feglare på långt

häll, lä torde ock denna tiden vara baqvåmaft
for Ratelen,, at gora upttckt af en afton -mål-
tid j ty nu låges han vara lårdeles upniårkfam^
fitta och hälla den ena handen framfor ögonen,
for at lampa Sol - ftrålarne , efter fom defs ögon
och ändamålet fordra, och dä han, tittande {äle-

des på omfe fidor mot Solen, fer några Bi fly
ga , vet han^ at 4e nu begifva fig rått fram til

finnes cn anfenlig mångdt
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lit hemvift, och han forftarat följa famma Com»
pafs-ftrek, for at finna pä dem. Han vet (ä

val fem Hottentotten , CafFern , och Capfke
Bonden, at följa efter en liten Fogel, fom Icnä'

ningom under fit läckande late (cherr • cherf •

cherr), flyger och leder foljaren til Bi-nållet.

Denne egennyttige Bi- förrädare, fom jag ock
flere gänger haft at tacka for häning i öknen;
år en Gok, til ftorlek och til fårg liknande

nägot en Grä-fparf, men med en gul flåck på
hvardera fkuldran, och hvitt blandadt pä ftjert*

pennorna. Beflcrifning pä honom , under nåmn
ik£ CXJCVLUS indicator, år af mig infånd tilKongl.

Engelflca Societetcn.

Likaföm Ratelens här aro ftråfvc, (ä år defs

hud feg, och djuret Ijelft fegflitet. Holländare

och Hottentotter päftä, at man knapt kan flå

ihjål det, om icke med rått mänga och ftarka

flag ofver Nofen. Derfore flcjuta de eller flic-

ka honom med knif. Defs karta ben- tillåta ho*
nom ej at lopa undan for Jagt - hundarne , men
han år i ftånd at braft bita och klofa dem ifrån

iig, och år han väl {koldad tor deras bett med fin

fega bud ^ ty dä hunden vill bita honom, kan
han allenaft tå tag i det fega flvinnet, fom da
ger fig frän kroppen eller kottet, hvilket be-

rättas ligga loft ifrån fkinnet, likfom inom en
fåck^ Om en karl fattar honom bak uti hal-

fen, ehuru nåra til hufvudet; fkal han åndä va-

ra i ftånd at vånda fig, och bita den i armen,
fom fattat honom. Det år befynnerligt , at fie»

re hundar, fom famfålt åro i ftänd at rifya et

Lejon i ftycken, (kola ofta nodgas lemoadKate^
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len allenaft til utfeendet dod. Vifst §r dock

det» at på det ftinn af en Ratel j^g medbragt,

(kal man knapt fe det genombiiit , ehuru den

blifvit tingad och färgad af flerc hundar. Manne
Naturen, fom åmnat Ratelen til Bi- torftorare,

har begafvat honom med lä mycket fegare hud^

ån de andre Vi verrae, allenaft for at kunna af-

vårja Bi • ftyng ? Eller männe djurets ioda af Vax
och Häning gor det (å fegflitet?

De Bi -nåden 5 fom aro uppe uti traden,

hafva ej at frukta for Ratelen s i harm och il-

flca ofver fit onyttiga och forgåfves upfokande

af deffe Bin, plågar han gnaga eller bita i trå-

ders ftamm, och dciTa bett äro fäkra marken
for Hottentotten, at finna et Bi-näfte uppe uti

trädet. Jag (kulle Ijelf mycket tviflat om alla

ofvannåmnde Ratdcns cgenfkaper , om jag ej

inhämtat aldeles ofverensftåmmande beråttelfer

frun flerc foi^arnc Bönder och Hottentotter, i

iårfkildte Landflkaper boende. Som jag ijelf ej

varit lycklig nog, at fånga någon Rat^!, iar

jag nöja mig at meddela dcfs ritning och bc-
fkrifning, lådan , fom den kunnat göras efter

djurets flcinn. Se Tab* IV, fig. 3,

Bramtdndery 6 i hvardera käften, måft lika fto-

ra, ofvan platta 5 férmodeligen få afnotte*

Setar, z i hvardera kSften, rått ftadiga och fto*

ra, i jåmforelfc mot djuret, men trubbi-
gc, formodcligen åfven lå afnotte.

Oxei^tdndsr vid pafs 6.

voro gulaktige, lå val fom de forrnåmn-
de, formodeligen af Hänfågs- ätandet.



Tungan har bak-lt bogde hvafla päpillér, fåföm

pä Kattor.

Korta J?^/; ; f /^r, både pa fram - och bak-
fotterne, med

Långa utfiående klor ySom hafva -cn hvafs kant
eller agg , hvars främre hålft år uthälkad
med en djup tära, hvilket mycket lårer

lätta dcfs gråfyande. -

Til Ör-fnibbar åro inga tecken, utan endaft

en vid opning tor horflen.

fdrgeny dels Ajk-gräy dels Svart.

uif^-grd åro pannan, hufvud - flcälen , hals-

gropen ned til (kuldrorne
^

ryggen och
fvanfen.

Svarta åro, Nofen, til något ofver Sgonen,
kinbenen, öronen, under delen af halfen,

broftet, buken, lär och ben, fam^t på hvar-

je fida, en rand frän öronen ned til fvan-

fen , fom löper ofver den afkgrä delen pa-

rallelt med och ej längt ifrän den fvarta*

Storkkeny^rln Nofens fpcts til fvanfen, Tum 40
Svanfens längd • - it
Klor på framfottren långa ^-

-pä bakfottren - - - i

4fricanfka namnet pä djuret år Ratel, tå kalladt,

både af Holländare och Hottcntotter.

Om
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Qm Elltpttjke och Hyperbolijke Bdgat

reBificatton. 1

af

NILS LANDERBECK,
Mag. Docens vid K. Acad. i Upfala.

A t bringa iådana Integral- formler, fom ej

medgifva fullkomlig integration , få ofw
fom fte kan, til andra mera kända, iäfom Cir-

kel- bägar, Hyperbolifta areer eller Logarith-

nier, hvilka med noghet redan finnas utråkna*

de, EUipciflce och Hyperbolifke lj)ågar, m. ra.

år icke allenall i Ijclfva Calculen nyttigt, utan
ock uti Problemers folution leder til fimplare

flutfatfer, och ofta til prydeliga Conftruftioner.

Det torde fordenfkul ej vara utan nytta, om
jag upgifver en method, huru lä val EUiptilka

fom Hyperbolilta bågar kunna af hvarandra
rcftificeras.

Låt AB^ Tab. 9, fig. 4, vara en Ellips,

hvars halfva axis major CJ— a^ halfva axis mi-
nor CB z=:h abfcifla CD zzxy Bågen BM^z^ iä

dxya^

Låt Jp vara en Hyperbel, hvars halfva axis
transverfa C^zza, haifva conjugata jiFz=:b,
abfcifla Cdz=iXy Bågen Am — z, lå år 2 =

V^'-«^ ' Om
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Om far Ellipfen tages f^:^^^^^^ , och för

yperbeln = ^JT^r]^ och atss^, få eKpri-

nierar ^^^J-~^i: — en ElliptiOc bä-

ge, under det at v från infinit blir si, och

* -~cj""^ -i/T^p-'
enHyperboliflc, under

det v fria i blir =s o.

Tag f5f Ellipren r ^^//^'""S fl åf -fS® rys)*— 1
'

'

1 och om någondera af defla tequa»

tionerna quadrerad^ dividefas mtå cH^r^^ Och

feda» differentieras, flr man — ^

«^ 4? -4^.» hvilken mttltiplicef^d fiied^^ och
jjjr C* vr ' A

integrerad, gifvéf - — .v^-^- '^^^

fom ar 7/-p-"yP=f -y;^" ^

^^-4-C> fumman af tvanne Elllptifke bagaf,

den ena uti v , den andra uti r cxprimefadé.

Emedan de fundina EUiptifka bagarna år» lika*

och
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och llm^ål eonftantaj titt r^-i)*^
Vc^v^—t

det åf ftaif 1»^ SffS .
' I ilt deras futn-

löä varå ^ få blir fér EUipfen i ^ —

geblraifka te^töef.

Tag ra? Hyp^fkln r s ^^^i^^. fl åt

och emedan

ra e^p^imeraf -j-^-^^^^^ T^TTT^

^ fUftirtiäii af tvinna Hyperbolifka ba*

gar i ^ och Når l-S^a- ^i-;^^ det

bolifta b%arna§ och åfo tillika conftantai ont

åc
deras fumma år«2.Q> få år
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ar dv V l-^c^v^' a f ^^V i c^r^
och laledes ~y-^, y^^^z '^T^F^I/TT^

— zO= ^ — / '\ algebraifk.

ConjlruBion. Tag C£=l , l^ita €n fefyperbo-

la iEquilatera, hvars Centrum år B, halfva

axis -zzSf^-, och AfTymptot OEy få går den ge*

nom A. Tag OB-vy ENzz +

£g=r=:^^/^^~^ och drag O T, iSTi och GK

parallela med CA, och TMD, LRS och pa-

rallela med 0£,- lå åvo uti EUipfen altid bågarna

BM+BP--zBRzzRP—MR-= 4-— ^/'^y ,

hvad valeur v må hafva ftorre ån i.

Tag £(?=v, £«3= —!y , Eg—r^

^. och drag ö/, och parallela
y I— ^•^'1;^

med CAy och //r och parallela med 0£;
fä åro uti Hyperbeln altid bägarna Am -i-

å ac
iAr=rp-mr =

^
(a långe

år mindre ån n Huru denna faken forhäller fig i

fpeciela fall, år ej fvårt at finna, hvarfore jag e}

häller for nödigt, at det närmare förklara.
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Folk-mmern uti nägra flera Fårfam^

Imgar i Lappmarhpi

meddelt af

PEHR HÖGSTRÖM.
TheoU Doa. Probft i Skelefta.

På
Kongl. Academiens anmodan, har jag bu-

dit til at fkafFa undeTråttelfe om Folkmäng-

den uti några Forfamlingar i den delen af Lapp-
marken , fom lyder under Hernofands Stift j mea
fcar ånnu allenaft fått den ifrån de 5 följande:

Dar voro, ar 1766, af^Laj>p- Hanlc. Qvink, SummÄ.

Allmogen, under I f årsålder 112 117 22p,
1 mellan if och 60 år - - 187 zii 398.
Öfvcréoår - - - ip 22 4U

Summa - 3,8 3fo

Samma år, af Nybyggare, med
Präfterlkapet , alla imellaii

if och 60 år, - II

Summan af alla - 361

Men år 1775*, Lapp-allmo*
gen, under i 5 år,

1 mellan if och 60 ,
-

Öfver 60 år -

llf

^7

toz

214
20

217.

396.

47-

Summa -32,4 660.

h z Sam*
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Samma ai\ Pråfterflcapet ^ med
Nybyggare, under I f är - 15* 18 35.
Imellan I jf^och öo är * 11 15 34*

Summa - 56 31 67.

Hufvud- Tumman - 360 3^57 717,

Pa dc fifta p åren^ ifrån 176Ö til och med

1773, äro där födde zi6 Barn, 116 af Man^
100 af Qyin* könet. Döde

, ijp männifkor^

88 af Man, 91 af Qvin- könet/ Således hur I

ibland ip Lefvande ärligen blifvit född, och i

af 3f ärligen dodt.

Lapp-allmogen har bår pa denna tiden nagofi

aftagit, men Nybyggarne tilvuxic i talrikhet-

Lyckfele med Sorfele.

Derom harProbilen, Herr Erik Lindahl,
tneddek följande bcråttelfe. Lyckfele Lappmark
ligger vid och omkring Öhre ä, fom gar ned i

hafvet en half n)ii Norr om NordmaHngs kyr-

ka i Ångermanlands famt vid Ume-och Vin*

del-elfvarne^ fom z mil ofvanför Umca Lands-

kyrka löpa tilfumman, och falk i Hafver vid

Umeå Ilad. Ifrån Lands -rået vid Junkcrafvefi

på Ume-elf, 2'| mil nedanför Lyckfele kyrka,

men ic|; mil otvan för Ume ftad, haller den-

na Lappmark i längd något mer ån mil, up-

före til Norfka gränfen, och är vid Lyckfele 8

mil bred, men blir högre up bredare, och i

fjällen 14 til if mil bred, gränfande pä norra

fidan mot Arvidsjaur och Arjeplog, men på den

fodra emot Åfele. Til Paftoratet hora Sorfele .

Sacellanie, fami Capelien Allesnök och Tårna j
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Jet förra beläget vid Vindel- elfvcn , f mil of-

vanfor Sorfele, det fenare vid Ume-clfven, 6

å 7 mil i Syd-Veft ifrän Allesnole, til hvilka

Capell Gomminiftern i Sorfele alla fomrar tväa-

ne gånger refer, at hålla Guds- tjcnrt ^ m. m.

Uti alla defla tilhopa, var, i början af in»

nevarande är ly/f^ inbyggarnes antal iädant j

fom följer.

Af Lapp- Almogen.
Gifte - - - 242:

Enklingar och Enkor, - - zf
Ogifte ofver if år - - lot
Barn och Ungdom under if j r 147

Summa - 616 Perfoner.

Nybyggare eller Bönder..

Gifte - - - 184
Enklingar och Enkor - - P
Ogifte ofver if är - - ifi
Barn och Ungdom under if, - 196

Summa - f^o

Således var hela denna vidlyftiga Lappmarks
Folk -hop allenaft 11 fö Perfoner.

Nybyggarne okas i den mån, fom nya bo-
fiållen upfinnas, eller de gamle 'klyfvas. Der-
emot undergå Lapparnes Skatt -land aldrig nå-

gon klyfning, och blifva ej flere, ån de af

gammal håW varit. Når en rik Lappman, ge-
nom Ren - ljuka eller annan olycka , blir utfat-

tig, eller en nybegyijnare ej har framgång med
fin Ren-afve], flyttar han til Lands -bygden,

L 5 dels
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dels i Norige, dels i nåftgrånfande Socknar af
Wefterbocten och Ångermanland, dar ock myc*
ken fattig Ungdom ftadnar, och låter lega fig

til Vall-hjon- Hår af (ker, at Lappfica folkec

-

i fjelfva Lappmarken ej lårdeles kan oka fig. •

Pa 17 ar^ ifrån och med I7f til och med
1774^ åro i denne Lappmark 7x8 Barn födde,.

490 månnilkor Dode^ och iff Hjonelag fam-
manvigde*

Ar I7f8 gingo kopporna hår nog allroånt

och dödade mänga både Barn och medel -ålders

folk: fammaledes i770* Aret derpä dodde ock
barn uti Måsfling och Kikhofta. Äljeft har

xnan hår pä orten ej vetat af någon allmän dö-

dande farlot. Lungfot, hofta och het fig Fe-
ber, Torrvårk och Rofan åro de fjukdomar^
fom ärligen medtaga några, och förekomma ge-
menligen Vär-tiden« Sållan dor någon Huftrii

3 Barnlång. Barn åro de flåfte, fom ärligen af-

gå, och får man lållan någon reda af anhörige,^

i hvad (jukdom de aflidit. Olycks- håndelfer

befordra ock då och då nägfa til grafven. Oåg-
ta barn förekomma lållan ibland de Svenfkcjj men
då och då ibland Lapparne*

Derifrån hzi jag ej tätt vidare underråttelfe,

ån at Folk-mångden dar, år 1760, var 693 Ijå-

lar, famt at dar, under de följande 14 åren, 44i>

barn blifvit födde, zfi månnifkor döde, och
tz6 ågta par fammanvigde. Men jag tror, at

Bönder och Nybyggare åro dar flere, ån Lap*
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Når man nu lägger hår til, hvad Herr Kyrko-
herden Hollsten om 4 andra Lappfka Forfam-

Ijngar anfordt (^), och tillika vet, at ibland de 5 til

Åbo Stift horande fordom Lappflca Forfamlingar,

tvånne, neraligen Kufamo och Sodankylå, nu^ for

tiden icke hyfa många Lappar, utan nåftan idel

Bönder eller Nybyggare C**) 5 famt at det nåftan

lika lå lårer förhålla fig i Jämtlands Lappmarkj
år hår af tydeligt nog, at den delen af Lapp*
£ka folkflagct, fom har fit ordenteliga hemvift

uti de under Sveriges Rike horande Lappmar-;
ker, ingalunda år tal-rik» På de Lappar, fom
bo, eller råttare fagt, ftrofva omkring uti de

nedra Wefter - Norrlåndfta Lands - orterna , och
til ftorre delen åro fattige, lårer vara fvärt at

tå någon råkning: deras antal lårer dock ej va-

ra lårdcles ftort,

l allmånhet har jag mycken anledning at tro,

at Svenfka Lappmarken, åfven inom defs nu va-

rande grånfor, förut varit folkrikare, famt at

frukta, det detta folkflag jåmvål hårefter mäfte
fmäningom aftaga. Mina (kål dertii blefve for

vidlyftigt at hår anföra, och dc hora, til en del,

ej til detta ftålle. Deremot kan val Nybyg-
garnes antal efterhand tilvåxa, men knapt i den
män , at deras tiltagande kan , i myckenhet och
nytta for Riket, erlåtta afgängen pä Lappfka
Folket.

L 4 FORT-

(*) Se näft fåregående Qvartal.
(*) Se K. Vet. Acad. Handl.för ar 1760, fid. 23^
ych for år 1772, lid. aaz.
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FORTSÄTTNING,
Öm hefkaffenheten och nyttan afKårrs^

Miffan och Moräjferg upodlmg

$ Svenge (^y

PEHR ADRIÄN GADa

fHl ^'^^^^^'^ Herr Camereraren Wlå^
ströms vackra an•mark^li^gaF, ån. egen

omtanka^ at gora detta hogft angelågna Hqsbälls-
åmnet mera praftifict far alimånheten , hafva gif--

vit mig ankdnjng, at hår feifoga några tiUågg-^

Bingaif vi4 mia Farra Athamlling i den»a fa:k*>

A t undgä vidlyftighet, fkal jag nu endaft (lk%.
mm upmårkfamhet vid 4 omftäadigheter. itma^
Utmärka Kårrs och Mäffars flciljaktiga bördig»
Iiec^- halt och varde, 2;:a, Orda om det olika
Tapodiiiigs - fatt^ fom med dem bar r akt tagas<r

5,ra, titreda, hvilkaafdem beqvåmKgafI: ti! åkrarj^

plamerrngarj, ångar eller betesnrrarker böra up-
rödjas. 4:0, anftålla en jlm forelfe pä koflinaJ

imdlan Kårrs och Moraffers upodlingarj, emot
undra flags nyrodningar.

I.'O 5 Kårrs och Moraffers fktljakttga

Mrdighet.

t Kärrr fom tilkommit af uplandade grun-

da in§6ars och laglånte Hafs - invikars jjå^dfjaf

med inblanning af fjo - och kårr - växter^ famc
Sndc^

() Se Ifendl. för Apn Ma> Jun. m6.
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Sndekor och Conchylier, anteknar jag med ftål

vara af den forfta och ftorfta bördighets graden.

§. 5. Starr " kärr tVitr all få kallad ftårtnings-

vall, fem förekomma under fanka fidlånte ån-

gar, i dalar eller ock vid uplandade grunda in-

Ijoar, åar och backar, åro hårnåft ej mindre

jnullrike och fruktbärande ån de forras hyfa de

kalk -lera eller mår8;el-|ord i alfven, åro de ån

bettre. De ega i allmänhet en ofverflodig mat*
jord 5

upblandad med en myckenhet perenne

Starr och andra kärrväxters rötter, ofta til i,
i| eller til det minfta i alns mågtighet. Af
deflc kan igenom affkumning den ofverfta jord-,

bädden, til § alns djup, altid med förmån bärt^^

tagas for åkerbruket, och hafva de åndä nog
mull qvar til fin egen bördighet (^j.

§. 4, Kärr^ fom med Björk ^ Ahl och Gran/kog

finnas ofvervuxne, och hvareft imellan bufkarnö-

tråfFas kårrtåtel, Ängkampe, Phleum, och Äng-
kafleh, Alopecurus, med Äng och Harullen af

Eriophorum, Mannagrås, Fejluca aquatica^ Co^

tnarumy kråkfötter, och faf eller myrftarr, blå-

ftarren och andra kärrväxter, Defle kårr åro af na-

turen redan något uptorkade : ofverfla jordhvarf-

vet i dem finnes gemenligen til |: aln uploft och
forrutnadt til bårdig matjord, falt på ftorre djup,

deras mullrikhet ånnu är ofverlaftad af våta. Alf-
ven i deffe tråfras pä en alns djup, och år den
allmånnafl: fandblandad lera, blålera, eller ock

L f myln

(^) Mcmoiies de la Societé de Berne, Tom, IL
pag. 292^ Hvaraf kan fes, at detta ock brukas i'

Schweiu.
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myllig jordmårg (Se Tom. I. af mm Geoponle

%

Cap. 285 §. I ) i hvilket fifta fall de åro af ftor*»

fta bördighet.

§, f. Kärr med Vors^ Odonris ^ Sqvatra^ Le-
dum

5 Jemte litet Björk och blandad Tall och Gran^

fkögy fortjena hårnäft^ i anfeende til bördighe-

ten , all upmårkfamhet. Laggarna af måflar och
{anka moras, fom hafva utlopp, och h vilka in-

på foramaren något torka ut, åro måft ofveiv»

vuxne af defle flags växter. Mullrikheten i defle

kårr *- bräddar år anfenli^ , och blifver denne kårr-

jord, efter et par år, nar den hunnit rutna, gan-
fka bördig , allenaft den genom nådiga diken

fkiljes ifrån den ofriga måflan, at blifva ån me-
ra uptorkad. Dock beror deras halt och vär-

de mycket der på, at bottnen i defla kårr år fta-

dig och faft i alfven.
^

5, 6. Granfkogi-kårr med ymnig Bjornmåfla,

Polytricum Scoparlum. Myllan i defle är fållan

ofver en alns mågtighctj Alfven år allmånnaft:

klibb eller lä kallad pos-lera, eller ock en fin

fand och mo i bottnen. Ibland finnas defl^e flags

kärr upfpåckade med fl:ora lofa flenar och ftea-

rts, hvilket mycket forringar deras värde.

5 . 7. Myr - kärr s ifuervuxne med K6dmå[[a , fin-

nas omflindeligen belkrefne i förra avhandlingen,

^. 1 5- I allmänhet år deras jord af god bör-

dighet, allenafl: det ofverflodiga vattnet, hvaraf

de finnas dränkte, utan mycken kofl:nad ifrån

kan aäedas.

§. g. Hjortron^ kärr med gyttjefull mäfsvåxtj

bafva akid något utlopp : men fom gemenligen
be-
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beftår af fma trånga rännilar^ igenprn hvilka dock^

heU fommaren ofver, något vatten affilas. Lig-,

ga de vid ler - flotfer eller under ler -haltiga jord-

hogdcr, åro de defto bördigare.

^ §. 9. Måfs-klrry deras befkafFenhct år i för-

ra Stycket, §. if. beflcrifvenj de beftå måftaf
jordtäckta och med mäiTa ofvervuxne fmå In-

fjoar^ eller af iandra mycket vattudrånkte plat-

fer. Deras fornämfta växt år några fmä fpinku-

ge Gar- tallar^ jemte rodmåffa, litet Drojera^f

Dagg-grås och Trånjon, Vaccinium Oxycoccui.

SalUn hafva defle mäfs- kårr något betyddpie

afloppi finnas de i dalar inpå fandhedar, åro de.

dcTs mera ofruktfame, och lona fållan moda
och koilnad at utdika och upodla.

§. 10. Minerale-kärr med Viffcril -haltig myl-
la, åro de ofruktfammafte. Huru de lått kun-;
na igenkännas, år beftrifvit i förra Stycket,

27., och ån omftåndeligare i minGeopome, Tom.
L Gap. zS, 5. Tom. IIL Gap. i. An-^

märkningen 4.

Anmdrkn. !• De Kårr, fom uti Skargården
finnas^ uti uplanningar af forna Vikar, ho-
ra alla til forfta bördighets- graden j ty fom dc
måft beftå af torrutnad Hafstäng, Fucus, jåm-
te några perenne fjo- och kärrväxters rötter med
fmä inblandade hafsfnåckor, at ej fortiga, det
hafsvattnets fålta, hvilken hår blifvit decompo-
nerad af den feta gyttjan, åfven i defle kårr
qvarlemnat fin i\lcalifka del : fä utgör ock all

denne blanning en ganfka fruktbar jordmån, al-

lenaft muUen och åfjan igenom updikning forlåt-

tes i ftånd| at bchorigen forrutna»
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^ Anmdrkn. 2. At de 4 och §. f. omnämn-
de- Kårr anfes for mängfalt bördigare, ån de fol-

jände, åf icke af den grund, forn ftuUe de in-

nehålla någon annan flags Kårr - mylla , utan faft

mera, at i de förra finnes Kårr- jorden uti det

oiverfta jordhvartvet redan något rutnad och for»

vandlad til matjord, och mindre vattudrånkt, åa

i de fenare.

Anmärkn. 3. Granfkogs^kärr har folket i Fin-^

land hårrils allmånnaft upodlat: de intaga af al-

la Mrr de ftorfta rymder hår i landet, och åro

vänr allmånnafte och båfta ängsmarker af dem
uptagne. Både i anfeende til alfvens och denne
Icirrjords ^år^tilda befkaflFenhet, fordras dock en

lårfkild forfiktighet vid deras upodling. Finnas

bogderne omkring dem bevuxne med mycket
loffkog, lä at den fina bördiga myllan af defs'

lot-iall, vid fnons affmåltning om våren, blif-

vit nedlkolgd i deffe kårr, fä defla en påokning
i mullrikhec och bördighet: men ligga deffe kårr

i mera fläkt och jåmnbart jordlåge, eller hog-
derne omkring dem endaft barn Barrfkog, fin*

nes kårrjorden i dem af mindre bördighet och
i grundare jordhvarf.

Anmdrkn. 4. Då granfkogs -kärren icke lått

tilblanning af främmande myllor, utan beftå af

den matjord eller mylla defs egna våxter årligen

gifvit, innehålla de en tväfald mulljord ; den
fem tilkommit af en hop laf-arter, Li<jhenes, och
Bjornmäffan, Polytricum Scopartum^ hyfer ringa

näring och foda for andra våxter: men den Tom'
af granfkogens ärliga barrfållning i mänga löo»

dc år fatt fig, år i och for fig fjelf ganlka bor*
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dig, allenaft den blifver fri f6r ofverflodig vata,

famt at den far lilfålle at rått forrutna. At Enen
ibland barrträn i allmänhet anfes hålft (åtta duglig

matjord 5 år riktigt: men ock ej af annan grund,

ån at defs barr faller for öppen dag och i torr-

låndig mark, dar den rart forrutnarj det fanima

(ter ock vid all tallflcogs barrtållning, af hvil-

kens mylla våra ftorlia tallar och tjockafte ma-
fteträn uppä torra fandhedar, igenom deras fprid-

de rötter, håmta deras foda. Vare Landsman,
fom åro måft forfarne i Linplantering, vålja hålft

den mylla pä lin-äkrar, hvilken de famlat un-
der granris-hogar. Men af alt detta följer dock
icke, at den af granflcogens barrfamlingar i kår-

ren tilkonine myllan är den bordigaile for åker
eller ång, emedan den dar finnes vaitudrånkt,

och for granflcogens räthet icke har varit ut*

ftäld hvarken for öppen Sol , värme eller luft.

Den af våra Finnar nog allmänt brukeliga gran-
ris -godflen, är icke heller den fordelaktigafte

vid åkerbruket; ty utom det granfkogen der-

igenom vårdflolt ucodes, rutnar ock granrifec

med defs barr långfamt, och gifver ringa mängd
af mylla.

jtlnmärkfu Som alfven i granflcogs kärr all*

månnaft beftår af poslera, eller fora den af nå*
gnt kallas, klibblera, lä forriagar detta defTe kärrs
halt och värde, äfven i det affcende , at en fl*

dan alfjords forbättring fordrar lårOcild koftnad*
Atfkillige utlänningar hafva mifstagit fig öm be*
ftaffcnheten af kärr och måfTar, hvilkas alf be-
ftår af fin fand eller klibblera> de påfta, at bag-
ge draga fyra tii fig, gifva elaka dunfter och

. fent
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fent eller aldrig förvandlas til någon god mat-
jord : men jämföras häremot de många ron och
anmärkningar öm kropparnes inbördes attraftions-

lagar, h vilka Geofroi forft famlat, och fom
federmera blifvit okte och närmare uplyfte af en
LiMBouRG, IsNARD och flcrc, finncs ingen
attraktions • lag, fom en ladan tanka beftyrker»

De forfok jag, aren 17Ö1 och 17Ö2.5 fjelf gjordt
och upgifvit (*) om jordarcernes (ärlkilda art,

famt huruvida i ftorre eller mindre man de ifrån

luften draga til fig fugcighet, eller ock igenom
afdunftning förlora något deraf, utmärka ock,
at pos- eller klibbieran drager minft fugtighet,

och aldeles intet nägon fyra til fig (^^): men
väl qvarhäller den fugtigheten i det längfta.

År 1 76 1 utftåldes, i November månad, på
ét luftfritc ftälle, dit dock icke regn kunde
komma, af uptorkad kärr -mylla et qvarter el-

ler J:dels ftop i detta vägde då 16^ lod: men
efter 8 dygn, hade det igenom utdunftning för-

lorat lod af fin tyngd. ^:dels ftop lera,

hvilket vägde, då det utftältes i luften, i fkäl-

pund , mifte under famma tid endaft f lod i

vigten. -J:dels ftop moblandad fandjord^ fom
åfven på forfok utftältes, vägde, dä det utftäl-»

des, 5 if lod} förlorade under lika tid 4^ lod ige-

nom

() P. A. Gadd, Åkerbrukens Chemiflca grunder,

irfta Delen pag. n. try^ckt iAbp, i76i* 2:dra De-
len, pag, 36. tryckt i Abo, 1762.

Baom^ i Memoires fur les argillcs, pag, 2^. har

igenom flere fårfök beftyrkt, at leran af fig fjelf

år något faturerad med fyra, och kan fäleds af den
grund ickis heller hafva nägon attraäion dercil.
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nöm utdunftning. Fin fand eller klibblera ut-

göra raed kärrjord val icke nägon fgod matjord:

men med liten tilblanning af andra jordarter, kan
dock deraf blifva en rått bördig åkerjord, hvil-

ket längre fram fkal bevifas-

Anmårkn. $. At Hjortron-och dernlft mafs-

karr foras til filta bördighets- graden, dertil år

all god anledning, De förre, där Hjortron (Ru-
bus chama:mori ) växa i kårr-laggarne, åro lik-

väl redan nägot uptorkade, äfven fom den i

mäflan inblandade mylliga gyttjan kan roja nå-

gon bördighet, när flike fumpige platfcr utdi-

kas: men där kärren beftä endafl: af gung-och
fly-mäffar, med fand-grund uppä fandhedar, om-
gifne af Tallfkog, år aldeles intet hopp om nå-

gon bördig mullfamlingi ac fortiga, det, i brift

pä lämpeligt aflopp for vattnet , de icke utan
mycken koftnad kunna uptagas och upodlis.

a:o, ^podlings- fåttet af kärr, morafs
och mäjfar ^ efter deras fårfkilda be^

fkafenhet.

$. II. Sedan kärr och mäflar til deras lär*

iBkilda bördighets- grader blifvit utmärkte j for-

tjenar dernält behörig omtanka, i:o. Alfvens
eller bottnens befkaiFenhet i dem, och 2.:o, land-

manens läge och afhällning. Bägge defle om-
ftåndigheter finnas förut i min Geoponie^ Tom. 1.

Cap. z8. §. if* 1 6. 17 och 18. tilråckeligen

utredde, hvareft ock år bifogad både tekning

pä jordbären och et ganfta fimpelt afvägnings-
Inftrument, hvilket hvar bonde fjelf kan gora, (å

Ät jag undgår derom nägot Vidare hår uprepa.

%. 12.
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§. \ t. Huru af kårr och möraflci* fkogen be*

qvårnligaft kan afrodjas^ och dikningen i dent

anftållas til vattnets afledande^ finnes förut om^

nåmnt af Lagmannen BRENisrER
^ Kyrkohefderi

StENius och Baron Brauner åfven Tom

i min Qeopnle^ Tom* I. Cap* %%. 1%. 2.4»

2,f.
famt 2.(5. 2.7 och 18.^ (adant utforligeil

Ir befkrifvit. Huru pumpverk til Vattnets up*

fordring åfven ibland nyttjas, det finnes anmåri^t

Tom. IL Cap.7. §. ?• Anmårkn. I* och i. åf*

ven ibm Herr Eliots upfordrings- mafchin i

i defle falU mycket berorames C^*). Det bor

kg endall anmärka^ at vid granrkogs-kärts up*

rodning år Dalkarlarnes Röthuggnings - lätt deÉ

båda öch vigalk (f)^ f^nit at vid dikningen
^

vattnet icke bor fållas lågte ^ ån % högft \ fot|

under dikes -bräddarne.

§. 15* At utan nagöil tillagd jofdbknning

ty\ kirr och moralTers yta^ tanka pä deras up^

odling^i år nåftan fåtångt öch utan all nytta*

Sielfva Nilens gytja och åfjoge jord{lam*j hvil*

ken iä mycket berommes for defs bördighet ^

kan ei båra låd eller någon flags groda ^ ora deil

icke förut upblandas med land. Lagmännert

Brenker har hos ofs forft meddelt allmanhe-*

ten

(^^ toH. SteniIts, om kårrs öch mäfTafs tiyttjancléj

Gap. ^amt Baron BrAUners Forfök om l\tt

och ång, pag. 89.
, , . ,

f**^ toH. MiLts New Syftem of Agricutturév Vok

1. päg. ifj. hvarelt bäde Eliöts oerBELiDORÄ

tipfordTings-mafchiner finnfts afritade.

^4) Herr Sam. Schult^e, om bruket af äker Q6l

\n i Kopparbergs län^ pag. ^%.
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ten en dylik lärdom {^^. Men at, efter alf-

jordens lärftilda beflzaffenhec i kärren, en lädaa

jordblanning fker, det år hogftnödigc.

14. Märgel -och Kalkleran år val den bå-

fta, at läTom jordblanning utbredas päiädan mark,

men liäHi, där alfven beftär af fand eller fand-

blandad jord, ty pä kårr med blä eller annan

faft lera i bottnen, gor denna jordblanning cj

gode ga^n, emedan deraf blifvcren mycket feg

och vattuljuk åkerjord.

§, if. Uppä kärr och mäfTar, med fafl: le-

ra i jÉÉren ^ år altiä bä(t, at nyttja fand- märgel)

fknl-^Rrgel af fovruttnade fnäckor Bleke
och krirjord, eller ock endaft grof fand til jord-

fyllning.

§• Granflcogs kårr, § 6. med fin mo
eller fand til botten, fordra äter blälera til jord-

blanning , hvaraf den lofii jorden nog tåftes i mac-
jorden , (ä at man icke behofver frukta, det den
fkal komma upp i dagen och yra fram fom flyg-

fond. Finnes äter klibblera i alfven, dä är,

efter flere här i Finland anftäldte forfok, båflb

och rädcligail, at endaft bruka rätt grof fand,

eller ock grus och or-jord til fyllning. En dy-
lik jordblaiHung röjer åfven bätla verkan på
Hjortron- kärr, §. 8, famt på mäfsvuxne myr-
kårr, §. 7.

^ .

'7-

Ct) Voyages de Thevenoi P. I. L. IL C. LXXL
pag 709.

(*) Kon^U Vetenlkaps Acad. Handl. för ar 175-0.

pag. 20>S.

(*'^) AIaxvvells Colleäion, pag.éi.

,M
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§, 17. Mycket vattuljuka gung-och flymas-

far, §. P5 om de i anfeende til markens goda
afhällning, på något ftålle fortjena utdikas, kan

pä dem mo-jord med ilorfta nytta utfpridas, fe-

dan de blifvit uptorkadcj den tränger fig båt-

tre ån annan jord in uti mäflan, iladgar den
och fråmjar defs forrutnelfe. Äro dcffe m^iTar

något gyttje- fulla, lå at de fortjena upodling,

men finnas omgifne med fandhedar och ligga på
fandgrund, år klibbleran den båda jordfyllning

pä dem, i fall den år nåra til hands. Denne
jordart fåfter båft den lofa gyttjan och mäfs-

mylian, fom förlorar, i anfeende til far^ÄÉannin-

gen ifrån alfven, fin feghet, och utgor^dan en

god matjord.

§. 18. I anfeende til myckenheten, fordras af

defle jordblanningar olika, altfom kårrjorden år

mera eller mindre fank. Af fand eller mo-jord

kunna 4fo lafs på et Geomecrifkt tunneland va*

ra nog, emedan det räcker til, beråknadt z tun*

nor pä lafiet, at til z tums tjocklek ofvertåcka

måflan, och belöpa fig håraf vid pafs z kap-

par fand pä hvar qvadrat aln måfsmark. Af le-

ra och mårgeljord behofves icke lå mycket 5 ty

400 lafs deraf forflä at iladga mäfsjorden och

bringa den til rota.

§. ip. Vid vifTa flags kårrs upodling , år ock

påfyllning af ris, qviidar och andra flags fkögs-

affkråden nödig Dår åtfkilligt annat flagit felt,

at upbringa måfs-kårr til bördighet, har man i

Tyfkland och annorltådcs ront, at inom kärt tid

af kringfpridde trädfpanor och halfmultnade vind-

fållen ur (kogarne, de vunnit anfenlig fruktbar-
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het. I (Icogsbygden, men icke annorftådes^ kan

detta åfvcn 110$ ofs verkftållas.

§. 20, A t med ris och qviftar af barrtrån^

i fynnerhet af tall och gran , ofvertåcka mäsfig

jord, och derigcnom bringa i jelfva den frodväx-

ta BjornmäfTan i grankårr til fcSrrutnelfe, år i

Finland åfven nog brukeligt. Når fkogvuxne

grankärr igenom rothuggning afrodjas, kan det-

ta i fynnerhet latt verkftållas. 60 å 70 lafs ris

eller granrisqviftar, åtgä väl härigenom til et

tunneland marks betäckning, fom bora fä lig-

ga 1 ä ?
ar, til defs alla barren och de fmårre

qviftarne forrutnat: men lå kan detta ris ock
tagas ur Ijeifva kärret ciler ifiln närmade fkogs-

backe Huru denne ris- täckning pä marken
verkftålles, och hvad dervid for ofrigt år at i

akt taga, det finnes omltandeligeo i forfta To-
rnen ^ G€opönieny Cap. x8. §• 3f. och §.

55. anmärkt.

§. 2.r, Huru igenom vattnets updåmning pä
niårs-kårr, mafs-vaxtcn kan lättas i fårrutnelfe,

och bringas til bördig jord, derom år i min
Geoponie och nyfsnämnde Capitel, §, 2.0 och
21, förut anfordt. Detta kan icke verkftållas

pä alla (lällen och i alla jordlågen, utan endafl:

xiar nägot vattudrag rinner igenom mäflan, eller

dä ifrän någon nära belägen I jo eller back, vatt-

net pä mäOan kan inledas, och inpä Sommaren
där updåmmas. Vattnet bor åtminftone til |-

ajn vara updämdt pä mälfan, om den fbal kun-
na blifva vattudrånkr. Når man mårker, at

mäflan under vattnet fvartnar, och förvandlas til

cn gyttjog åfja, bor vattnet ftrax aftappasy^en
M X alt
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alt utflappcs ej pa en gäng, utan efter himå^
fakta och makligen, lå at lordgrumlet i vattnet

far låtta lig at bottnen.

§• zz. At igenom kyttande upodla kårr och
morafler, eger, efter min ofvertygeUe och forfa-

renhet, cndall rum, vid följande tiUållen: 1:0,

dä mäfskårr träffas af 2. 5 a 4 ahiars mafs-bådd,

och hvilken lafom obordig och utan all nytta,

endaft lägger hinder, at blotta kårr - myllan for

öppen dag. 2:0, Nar man icke hafver tid el-

ler kan gifva fig tolamod, at pa det i §. 20.

omnämnde iåttet utrota Biornmäfle-tufvorne utur

granfl:ogs- kårr, 3:0, Om i mäfskärr finnas be-

grafne en myckenhet vindfällen af gammal fivog

och trådrötter, hvilka annars hindra badc nödig

dikning och markens uplåggning i kärret: men
i falbygden och på ficoglofa orter, borde delTe

kårr icke heller kyttas. När, och med hvad
forfiktighet for ofrigt detta Hågs kårr - kyttande

bor verkftällas, dcroai finnes ätven fér detta for*

niält i i: Ila Tornen af Gcoponien pag. z6o, 16^

och 26^: men at kytta och bränna upp ftarr-

kärr och ftårtningsva!) , hviika hyfa en ymnog
och djup mylla, vore, at endalt for litet aflca,

forftora en anfcnlig mängd mull, hvarfore ock
en lådan väldfam kårr-brånninp, af Hans Kongl.

Maj:t allernädigft aldeles en förbuden och med
råtta inftåld (*),

§. 25. Sedan deffe kårr och maflar efter om-
llåndigheterne, pä förenämnde lätt, blifvit uptag*

nc

(*) Kongl. Maj-.ts nådiga Varning mot fkogskyttandev

af den 27 Junii 1774, och ytterligare Förbudet der-^

öm af dcQ lii Juuii 177^,
'
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ne til upodling, aterftar Innu en ganfta angelä-

gen fak y at bereda dem til mognad eller forrut-

iielfe. Sedan et kårr om fommaren blifvit ut-

dikade och uptorkadt, (lapas och utbredes der-

pä om höften, vid forfta flädfore, en efter alf-

vens bencafFenhei lämpad jordfyllning. For me-
dium af Junii manad , kan i Finland och de nor-

ra orterne af riket, den forfta kårr-uplåggning

icke forråttas, och det bor fke grundt, at den
tilfatte jordblanningen allenaft blandar fig uti

den 5fre matjorden. Fyra veckor derefter, verk-

ftålles jordens harfning med en jarnharf. Vida-

re brukas harfven äter emot utlådes- tiden, och
kan, den 6 eller 7 Augufti, kårret harpa belas

med hoftfåde, om det år af det flaget, fom i §.

2. 4 och f finnes omnamndt. Men andra flags

kårr mäfte fä ligga ofver aret och forrutna til

matjord, forr ån de nyttjas til något flags (åde,

under hvilken tid, jorden i dem äfven en och
annan gäng med plog omrores. Ibland plågar

man ock om fommaren bela dem med arter

,

hvaraf all halmen i mullen nedplojes, h vilket

mycket flcyndar pä kårrens mognad. Nägre ut-

länningar påftä ock, at igenom kårr-myllans up-
hackning, kårrjorden fortare fbal kunna bringas

til mognad, ån genom plöjning,

Jnmärkn. i. Jordfyllningen pä kårr år vid

deras upodling iå mycket nödigare, fom förutan
den, (ådesrottdrne i den lofa mullen icke finna

nog ftadgaj en flik jordblanning främjar åfven
mycket kårrjordens forrutnelfe, och hindrar fet-

mans for häftiga afdunftning. Kårr, fom upta-
gas til ang, fordra dock ej i den hogd jordfylU

M J* ning,
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ning, emedan grås - arternes perenne rötter dä
nog fåfta och ftadga kårrjorden efter band.

Anmdrkn. 2. Skillnaden pä mogne elier omog-
na kärr, livarmed vara Finfka landtmåji forltå

kårr-myllans ftorre eller mindre forrutnelfes-grad

i matjorden, år ganfka nödig at anmärka, om
Icårren fkola upodlas och nyttjas til åkerbruk
eller planteringar. Finnes kårrmullen ofverft i

matjorden, endaft litet mogen ^ framväxer val i

lädane kårr, af utlädd fäd, i början en mycket
frodvåxt brädd: men fedan den oruttnade myl-
lan derinunder tager vid, rtannar den ock efter

hand i växten, frambringar fpåd halm och flo

fåd. Är kärret mycket muUrikt, och tillika mo-
get eller nog forrutnadt i matjorden , och det

tillika godes, lä gifver iaden åfven mycken famt

frodvåxt halm, men ganfka ringa kårna, ej an-

norlunda, ån detta allmänt plår hända äkermån,
hvilka med brunnen godfel goda for tjockt. Det
af Herr Camereraren Wasstrom anförde rönet,

om Probften Westbecks mifslyckade kärr-up-

odling
, tyckes hafva härrört antingen af mifstag i

denne fenare ornftändigheten, eller ock,at vid kär-

rets uprogning icke !3eh6rig jordblandning blif-

vit nyttjad, at ftadga den löfa myllan; eller ock
derai-, at vattnet ej biifvit nog genom dikning ut-

tappadt.

3 ;o , Hvilka kärr och moraffer åro tjeH-

Iige til ångar och betesmarker, och hviL

ka kunna lämpeligajt upodlas til åker-

bruk eller planteringar?

^4 Granfkogskärr, ofvervuxne med Bjorn-

mäffiij §. 6. åro de tjenligafte, at uptaga til ärjg

eller
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cWtx betesmark
'y

ty iro, fordrar pos-eller klibb-

leran, hvilken allmånnaft utgör deflas alf-jord,

ganfta mycket arbete igenom dikning och jord-

blanning, om de (kola nyttjas til äker- bruk.

Men fom vara allmänna gräs -arter båttre trifvas

i en mera vät, dungen och med vattu - ådror

upfpåckad jord, ån (ådes arterne^ lä blifva ock
af granlkogs-kårr, de båfta och bordigafte ån-

gar och betesmarker, allenafl: efter updikning
och flcogens afrogning, antingen igenom granris-

fyllning 5. 20, eller lindrigt kyttande, §. ii,

Bjornmäfle- tufvorne, ifrån deffe kårr blifvit un-
danrogde. 2:0, Faft ån granfkogs- kårr, i anfeen-

de til nyfsnåmnde alf-jords befkafFenhet, icke me-
ra, utan fnarare mindre ån andra jordarter, dra-

ga fuktighet til fig, men deremot af fig Ijclf-

ve åro nog vatturike, och i det långfta qvar-

hälla fuktighet och vatten i fig, (å händer al-

drig i de torrafte är, at gråsvåxt pä dem flår

fclt* 5:0, Sades och planterings- växter for-

dra en mera mullrik matjord, ån grås- växter,

I granfkogs -kårr finnes kårrmyHan mindre djup^
ån uti andra kårr 3 år altiå låmpeligaft, åfven I

anfeende hårtil, at de, efter et eller par fkordef
af låd, uptagas til ångar eller betesmarker.

§. 15. Gung* eller FlymalTar, med något
gyttjefuU åfja, 5. 8 och 9. fåfom ock de , hvilka
med Ikogs aflkråden blifvit fylde och forbåttra-

§• duga icke heller til åkerbruk och
planteringar, utan båft til ängsmarker. De §.

14. if och 17 omnämnde jordfyllningar åro
dä åfven nödige: men granfkogs-kårr §. 6 och 24,
kunna, utan all flags påfyllning af jord, ftrax

M 4 ,
up*
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^iprodjas och nyttjas til ångar och betesmarken
Jåmfor Hio 1^ anmdrkn. i. och §. z^,

§. 16. Til åkerbruk kunna med forman upod-
las alla mullrikare kärr, i fynnerhet de, fom §.

a. 5. 4. och §. f. §. 7. finnas befkrifne^ doclc^

år härvid at anmärka, hvad om deras uprogning
och berednings-lätt förut, i fynnerhet 5^. 2.5, blit-

vic anfordt. Gödning behofva delfe af flike

kärr uptagne åkrar icke pä ö ä 7 ärj ty den
ymniga myllan, hvilken igenom ärlig djupare

plogning bringas upp i dagen , forruttnar efter

hand och göder åkren. Når man efter denna
tiden behofver goda, Öcer det allenafl tunt, at

upfriflca denna mulliga åkerjorden; och när et

tunneland annan åkermark fordrar hvart jrdje är

afo ä 300 lafs gödning, år for defle åkerfält

i början famt en läng tid, nog af 60, loa och
ifo lafs pä tunnelandet-, detta hafva mänga for-

farne Landthushällare i Finland forfokt.

§. 27. Huru xWPofatoes^ Rapfat och v\^[^ Far*

gefiolfters flantering ^ kärr och moraffer kunna nyt-

tjas, fom ock, at uppä ficoglofa orter gran och
annan flags flcog i dem (Icyndfammafi: kan up-
foras, derom år i irfta Tomen af min Geopo-
nic, Cap. 28. §. f§. fö. f4 och fi. f 5,

förut an fort

•

§• 18. När til Hampa eller Humle flanterw"

gar uptorkade kärr ftola uptagas och nyttjas,

fordras dertil någon (ärfkild beredning och up-
mårkfamhet. 1 Tyffcland, Irland och Skott-

land , har man for detta gjordt lyckeliga for-

fok, at plantera Humla i uptorkade kärr och
mo-
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morafs (^'). Herr Benjamin Franklin har

i Philadelphia med mycken forman låtit anftålla

dylika forfok åfven med Hampa i Skott-

land pä mänga ftållen updrifves Hampe - lådet

endaft i uprogde kårr (f). Hufvudfakeligen ut-

väljas hårtil ladane kårr, fom hy fa djup mylla.

For hampa ofvertåckes raoraflet, fedan det blif-

vit updikadt och afrogdt, med mårgcl, eller ock.

hälften lera och hälften grof fand, til 6 tums
mågtighet. Detta nedplojes i mullen , och
derpä lemnas kärret et år at rutna eller mogna.
Sedan plojes det 2:nc refor, och redes med
harf på andra året , famt efter midfommaren belas

med arter, hvaraf ris och halm om höften i

mullen nedplöjas* Våren härpå godes moraflet

med loo lafs på tunnelandet, famt utlås i den*

na kårrjord, fom nu är ganfta fet och forrutt*

nad, forfta året kål, rofvor och allahanda andra

rotfaker, hvilka efter Herr Turbilly anmärk-
ning, ganfka frodigt deruti framväxa (ff j. Der-
efter kan en (ådan kårr- uprogning 5 ä 4 år med
mycken formon nyttjas til Hampe - (åde, utan
all gödning, allenail igenom djupare plogning,
ny kärr- mylla ifrån djupet bringas upp i mat-
jorden. For Humle- plantering beredas kårr på
famma lått, allenail med den (killnad, at jord-

fyllningen då bor bcflå af fkal- märgel, eller ock
M f grofc

() LuuERS AbhandK Von Acker-wefen^ pag. 324.
Dublin Societys obfcrvations N:ö 19.

(**) Eliots EiTay 1. on Field- Husbandry, pag. 8.

(+) Maxwells Colleftion, pag. 69.

(i t) Memoires fur les 4efrichemens des terres^ pag,

167.
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groft grus och fand^ roed någon inblanning af

Henklappur- Gödningen anftålles ock dubbelt

ftarkarcv åfven fom planterings - landet fluteli-'

gen ofvertåckes med Gran-eller Al-ris, at hin-

dra ogräs och fetmans onödiga afdunftning.

Anmdrhn. \. Når kårr och morafs (kola be-^

redas for lårfkildta flags planteringar, år nödigt,

at förut kanna växternas art, och at efterapa

Blumifters konftiga jordblannmgar, lå at den
ymniga myllan i updikade kårr och morafler,

hx gifves tilfats af märgel, kalk jord, fand, ån
ock af lera, afka, mojord, poslera, lermylla

j

ja ock mäfsmylla for vifla växter j famt at, ån

fet, ån ock ftark, ån brunnen, ån ock half-

btunnen godfel, efter omftändigheterne , i ftor-

rc eller mindre mån, tilblandas i kårrmullen»

4:0 , Jämforelfe få kojlnad imellan kärrs
och fajt jordvalls nyodling,

§. 29= Vid denna jåmforelfen fkal jag följa

det arbetslått, fom af Allmogen brukas i norra

delen af Bjorneborgs-lån hår i Finland, och hvil-

ket i et annat academiflct arbete, redan är

och I7f4, af mig i det målla blifvit befkrifvit

och upgifvit (^).

§. 50. På et tunneland åkermarks uprogning
af faft jordvall, hvilken år fkogvuxen med gran,

tall och inblandad loffkog, användas,

Til

(*) P. A. Gabps ovåldaga tankar om jordens fved*

jande och kyitande i Finland, ! och 2. Delen.
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dikning . . -

Til ficatars, rötters och qviftars hop-
famling och afforande

Til tuffkårning
,
gropars planering och

jordfyllning « * -

Plogrirtning och fmå rötters upryc-
kande

Til markens upplogning och torfvånnir

Til trenne gånger uprepad harfning -

Til Qiniling af loo lafs godfel och defs

utfårfel

Plogning forr ån utfådet (ter -

Til utlående och utfådets nedmyllning -

Summa

§. 51. Vid uprogning af i. tunnelands gråa
flcogs-kårr til åker, upgär.

Til hygget igenom rothuggning -

Til fkatars och rötters bäitflåpande

Til kyttande ell. granqviltars utbredande
Til dikning - -

Til jordty Ilning forfta aret 100 lafs

Til plogriftning

Til markens upplogning och torf-

vänning - - -

Til tvånne gånger uprepad harfning
Til markens beläendc och utfådets

nedmyllande

Summa

MansHSft-
dags-

verk.yerk

8

10 6

6

2
6

2

4 4
3 3

8
z t

I I

ji ^7

ds gran-

ar

8

?

to

6 8
I I

?

3 5

I I

60
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§. 51. Til upodling af Måflar, Morafs och
Starr • kårr ^ och t . tunneland fordras

Mans^Häft.

dags-|dags-

V€rk, verk,

Til dikning - - - • 30
Til rogning af några ta gartallar,

pors och odonris

zco lafs jordfyllning af fann, lera

eller dylikt , forlla aret

Markens upplogning och torfvån*

ning

Til trefalt harfning

Markens be0endc och nedmyllning

Summa -

10

3

1

16

2

1

Anmärkn. t. Når for Kårr och Morafs af*

fall icke år pä nåra häll, eller det måfte vinnas

igenom bergfprångning eller pumpverk j når lam-

pelige jordarter til kårrfyllning icke heller åro

nåra til hands, eller mycket trådrötter af gam-
mäl (kog finnes i kårret, fom hindrar diknia*

gen, faller defle fumpige markers upodling mäng-
falt koftfammare och drygare, ån i föregående

jåmforelfe blifvit anmärkt: men deremot inträf-

far ock famma olågenhet, om vid (kogvuxen
hårdvalls uprogning, marken råkar vara mer el-

ler mindre ftcnbundenj om myllan i matjorden

år fvag och ringa > om alfven beftår af fand,

orjord, klibb- eller poslera, lä at med mycken
godfel, mull - famlin^ och jordblanning , famt

mycken dikning, en lådan håi^dvalls-mark mäitc

beredas trl tjenlig åkerjord.
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Anmårkn. i. A t til granCkogskarrs flcogs-hyg-

ge och rothuggning upgä f dagsverken mindre,

ån til lika fkogvuxen härdvalls - mark, hårrorer

deraf, at granftogen ftår i los mull uti kårrea

med rpridda horizontele rötter : men deremot

hafva tall, ek /och en hop lofcran många dju-

pa hjertrotter, hvilkec gor rothuggningen ar-

bets - drvgare , i faft jordvall. Vid granikogs-

kårrs upodling kan märtadelcn af trädffcatarne

och granriiet lemnas qvar zo. pa marken:
men ifrän hårdvalls uprogningar måfre alla defle

flcogs affkråden lårikiit hopfaralas, läggas i ho*

gar och bårtforas.

Jnmurkn. 5. Granfkogs-karr och morafs for-

dra väl forfta året, de förre 100, och de fenare

100 lafs fand ,
märgel, mojord eller lera til jord-

fyllning på tunnelandet: men en hårdvalls up-
rogning af lika rymd, kan icke heller rått be-
redas til fädcsväxt och åker, i fall under forfta

lädet, det icke får åtminftone ico lafs godfel til

upfrifkning, och derpä ånnu bka mycket i 2:ne

ur. Efter denna tiden, bär väl cn iådan jord.

Utan vidare gödning, fäd och groda i 3. års tid:

men häremot kunna kärr, når de til fullo tått

fin jordblanning, enligt 25. frambringa fåd i

6 ä7år, utan all gödning, allenaft årligen, ige-

nom en något djupare anftåld plogning, kärr-

myllan ifrän alfven bringas upp i matjorden. I

den män det ock faller for en Landtman lätta-

re, ac på et tunnclands uprogning, ifrän nårma-
fte fivogsbackar framfläpa 5 ä 400 lafs fand, lera

eller dylikt, an at hopfamla och bereda 5 ä 400
Ufs mullblandad godfel, i famma mån kunna äf-

vcn
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ven uprogningar af kårr och moraffer med min-
dre koftnad och befvår iiptagas, ån af flvOgvå:tc

härdvallsmark > at ej foniga, det af Starrkärr,

jåmte deras iipodling, åfven en myckenhet mull"

jord kan affkumas, til godfel for åkerbruket.

Anmårkn. ^. Förutan alt detta, utvifar fore-

gående Jåmforelfc pa koflnad imellan defle fum-
pige markers och hårdvalls-marks uprogning, ac

de förra kunna uptagas och beredas til åkerbruk

ined 21 hjone-och f oke - dagsverken mindre,

an den fenare, famt at granfkogskårrs uptagan-

de åfven fordrar 12, hjone-och 7 af oke- dags-

verk mindre. Vid ängs - rogningar, dar ingen

lärdeles jordblanning fordras for kärrjorden, fal-

ler denna fkilnad på koftnad och arbete,, ån ty-

deligare hvar och en i ögonen, At mifstro kårr-

jordens bördighet, for jernjordens närvaro i kår-

ren, eller for någon förment fyra i dem 5 dertil

år ingen anledning. Jag vådjer med all trygg-

het i denne fak til famtida och efterkommandes

dom och urfkilning, och är iäker derpå, at ut'

om viétril- fyra, en terra fimplex ferrea calci-

formis aldrig (kadar jordens bördighet, utan

endaft ofverflodig våta i kärret, och kårrjor-

dens befkaffenhet , fom icke nog fått forrut-

na. At äter det flår i Landtmannens förmåga,

at håfva och ur vågen rödja bägge defle om-
ftåndigheter, hoppas jag vara nog bevi ft, ej min-

dre af de fårra, ån defle nu upgifne anmärk-

ningar.

Anmårkn, j. Sluteligen torde jag få anmär-

ka, at forr ån granfkogskårr eller ock fl^ogvu-

xen hårdvallsraark uprödjesj borde 1 i 3 är för-

ut



1777- Apr. Maj, Jun. 183

m ifrSn defTe platfer, efter hand bårthuggas alt

timmer eller (logd-nyttiga tråd, famc de, hvil-

ka kunna upbrukas til flor, gårdfle och lof-

brott, åfven fom ock all tall och gran fori^

borde blekas och uptorkas for harts-famlingar

och tjårubrånueriet,
' Pä detta iått ilulle ingen

ting af (kogen , på delTe ftällen, ga forlorad el-

lerl:>li}va forilofl^ dä ock delTe platfers rothugg»

ning med ^ mindre dagsverken kan forråttas.

GENTIANA faxofa.

En obekant ort tfrån Nya Zeeland
y

uptåckt och hejkrtfven

af

GEaRG FÖRST ER, ...

Ledarn. aCvB^^^Ki Engelfka Societ. och Kongl.
: ^ ' Acad. i Madrid.

min Fader och jag Iterkommo fran var

refa omkring jördklotet , förde vi med ofs

vid pafs ifo nya fpecies af växter, fom förut

ej varit kåndc af den Lårda Verlden. Vi ftad-

gade vid pafs 70 nya genera, h vilka ungefår in-

nehade 100 {årOcilde fpecies 5 men vara ofriga

hembragte orter hänfördes til de af Herr Ar-
chiatcrn och Ridd. von Linnc redan faftftålda

genera. Pä de fodre oarne, h vilka den Hol-
iåndfke Sjo - Capitainen Abel Jansen Tas-
MAN längt for detta uptåckt, och gitvit namn
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^if Nya Zeeland 5 och hvilka åro belågne imel-

lan den 34:de och 47:de graden uti den fodra

Latituden, företedde Hg en nog talrik mångd
af växter, ånfkont vi voro dar endaft vid vin-

trens början , och forft om vären. Sedan vi af-

rcft frän Goda Hopps udden i Africa, och i 4
månader fcglac i den af töcken och isberg forfkråc-

keliga, famt förut foga kända Oceanen, hunno
vi åndteligen, emot llutet af Martii manad, det

år, något efter holl - dagjåmningen, til den lä

kallade Dufky Bay eller mörka redden vid Nya
Zeeland. Faft nu oräkneliga växter voro berof-

vade bäde blad och blommor, fä funno vi dock
nägra ofverlefvor af den Zeclåndfka Flora, hvil-

ka vi underfokte med botaniftia ögon, och den
forfta fom förekom ofs, var et fkont fpecies af

Gentiana, fom vaxte frodigt pä de nakna bergs-

klipporna, dem det falta hafsvattnet ofta ofver-

flvolgde. Denna rara Gcntiana (Se Figuren,
^"ab. V.) far jag nu den åran at belkrifva.

l^ENTIANA faxofai corollis quinquefidis cam-
panulatis: foliis fpatulatis*

Radix brevis, fibrillas aliquot minimas agens^.

Caulis herbaceus, fimpliciffimus, rarius fubdi-

chotomiis, tenuis, teres, fulcatus-, ereftus,

la:vis, palmaris feu fpithampus.

Folia fpatulata, enervia fubcarnofa, glaberri-

nia, integerrima, oppofita, ad pedunculos

faepe quaterna, patentia, flavo virentia , bi-

poUicaria : radicalia approximata
, petiolis

iubimbricatis.

canaliculati, longitudine fpatula:,^

j dorfo decurrentes.
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PeduncuU binii, feu terni^ farius quaterni ex api*

cecaulis, uniflori, angulati, creéto parentes,

bipollicares.

J^lores albi, erecli, polliCares»

Cal. Periånthhtm femiquinqueifidam , fubati-

gulatum^ perfitlens, laciniis iequalibus, ii*

nearibus, dimidiam coroUam attingentibus.

CoR. monopetala, campanulata^ calyce du-

plo longior^ profunde quinquefida, laci*

niis ereftis^ ovalibus^ obtufis, concavis^

jcqualibus.

Stam. FZ/j^j^'»^^ qtiinque linearia ^ compres-
fa

j
longitudine dimidi^ corollse. Anthe^

r£ ovales^ ereéto^ incumbentes.

Pist. Xiermen oblongurrt, fuperum. Styli nulli.

Stigmata duo femiorbicularia, reflexa.

Per. Capjula oblonga^ cylindrica, Unilocu-

laris 5 bivalvis.

Sem. plurima^ globofa, yalvulis per pedi*

cellos annexa.

Lonaon, L - - Åpr. 1^77.

E

Rån vid Bi - Jkåtjlen j

af

DANIEL M. ALGREN^
I^äor vid Gytnnäliutn i Screngnis»

6. Rånet (*).

n Bifvårm gjorde mig en gäng ganfka myc-
ket befvår, fom hade i Vifari fedan han

ut-

(*> Se defårrauti Handl. för jul. Aug, Sept. 1776.

N
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utfvårmat, fatte han fig i tvä högar, h vilka hvar
for fig utgjorde en måttlig fväim> jag famlade
dem i cfi Hor llock, han treh dår väl och ar-

bttade flitigt, ak ifrån Ons-til Sondagen, Jag
aktade ej efter, om han hade flera ån en Vife,

och efter Bien lä flitigt drogo, gjorde jag mig
läker och i"efte bart Söndags morgonen. Kloc-
kan imellan 8 och p, fedan jag bärtrell, fvår-

niade han äter ut. Folket, fom hemma var,

tog honom in i en kupa, intagne af den gam-
la opålitliga lårdomen, at flocken ej vore be-

haglig. Når jag kom hem Måndags morgonen,
och denna håndelfen mig berättades, gick jag

ut, at fe, huru {^mima fvärm förhöll fig, och
fann näftan lä mänga Bin vid ftocken, hvilken

de ofvergifvit, gä ut och in, flyga och draga,

fom vid kupan 5 men markte, efter nogare granflc-

ning, at de Bin, fo.m til myckenhet flogo in

i fl:ocken med bördor, kommo med (amma bör-

dor ut igen, Öogo bart, och kommo äter flera

gänger: jag gaf akt pa kupan, och fann Bien
dår arbeta, men méd mycken häftighet. Jag
forftod derafi, åt Kupan hade Vife, mien ac

flocken var utan, och at de Bin, fom vid den
fenare in-och utfliogo, gjorde det tndafl: af va-

na och kårlek til fit nyligen innehafda hemvift*

Jag opnade fram -luckan, och fann en anfenlig

famiing Bi, men fpridde omkring i flocken och

pä kakorna. Jag lade orat til vid kupan, och
fick i henne horå et obrdentiigt forlande: jag

mårkte der^f, at i henne voro tvä Vifar. Jag
flyttade henne bärt under flcuggan af et tråd^ i

tanka, at når en dryg *del flugit ut, fom for*^

rnodeligen (kulle flå pä fin nyligen ofver^iftla

ftock ,
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flock, matte val den ena Vifen följa med*, men
inbillningen ilog mig felt. Bien okades väl vid

flocken i men efter en liten ftund drogo de fig

til kupan och bcgynte dår flitigt arbeta, lika-

fom när hon ftod pä Bi -banken. Jag vågade

då et annat forfok : jag låt fatta en vattu-lä nndc

pä gärden, full med vatten , och en ftor En-
rufixa deri 5 bar lä kupan därimil, tog undan

bottnen, och ftctte henne med all m^gt i gär-

den, lä at hela Bi - mafTan foll derut, kallade

lä bart kupan, och med håftif?t ftänkande med
rufkan ur vattu-tän ofverfoU famma Bi-malTa,

fom vir urltjelpt. Icke et enda Bi bod til at

Hickas. Jag inbillar mig, at de, af den häfti-

ga fléten och påföljande vattu - ftänkningen blef-

vo fä häpne, at de ej kommo fig fore at häm-
nas, eller kom det deraf, at jag flod lä nära

intil fvårmen. De fvärmade ordentligen upi
Bien, fom hoUo fig vid den omtalta itocken,

gäfvo fig til dem, och fedan de nägra m.inutcr

uppehälht fig i luften, flogo de ned i tv' h^-

par. Jag införde dä ilrax den ena hopen i ku-
pan, och den andra i ftocken^ och jämkade lä,

at det hyblet, fom hade florfta rummet, fick

de mäfta Bien. Bägge hafva fedan mädt vål,

gifvit flera fvärmar och ymnogt honung.
Anmårkn. i :o, Om en fvårm iätter fig i tvä ho-

par,bor man intiiga dem hvar i fin lärflilda Uock.
Om endera är utan Vife^ lä drager han fig in-

nan kärt til den andra. Kan ock hända, at Mo-
der-ftockens Vifeår i den ena hopen: tager man
i den håndelfen bagge famlingarna i en ftock

lä läter man Moder- fl:öcken forderfvas, fom el-

jeft lått kunde hjelpas: ty dä man efter nägra

N z da-
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dagar marker, at han år utan Vife, drifver man
antingen Moder - ftockens Bin pä den fvagarc

fvårmen, eller den fvagare fvårmen på Moder-
Itocken.

2:0 5 Bor man ej inbilla fig, at man år lä-

ker om at fä behålla fvårmen, når man fatt ho-»

nom inbergad i den 'nya ftocken. En nyligen
inbergad fvårm behofver nogare tilfyn, ån en
ftock^ ur hvilken man vantar fvårm.

5:0, Oftare åro två Vilar i en fvårm orfa-

ken denil, ^'il blifva qvar i flocken,^

ån flockens obehaglighet.

4:05 Når Bien i et nytt famhålle åro kring-

fpridde i ftocken, utan at hafva fått tilfats at

en främmande ftock, och åro orolige > år dår

ingen Vife,

f:o, Om det nya famhåliet mycket ftormar

och ojämnt forlar i ftocken^ har det flera ån
en Vife.

/ 6;0, Man bor ej inbilla fig, at et famhålle

har Vife, endaft deraf, at det ej vil ofvergifva

fit hemvift,

7:0, Ju fkyndfamare man ofverrafkar fvår-

men, fedan han kommit ur fit hemvift, ju lät-

tare låter han fig handtera och defto fogliga-

re år han at intaga. Han tål ock dä nägon här-

dare och väldfamare medfart. Man kan, til ex-

empel, under det han är i begrepp at iåtta fig,

häftigt flcaka eller med en bufke lopa ned ho-

nom ifrän det ftållet, fom man tycker vara obe-

qvåmt at inberga honom ifrän, at han nodgas

foka et annat, och pa det iåttet jaga honom ifr^ä

det ena fiållet til det andra, utan at fi:ånka vat-

ten, och utan fruktan, at han bårtflygcr. Men
d er*
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dcrunder mäfte man fvepa et lakan elkr tåckc
omkring fram-ändan pä Moder- ftocken, och til»

binda , flytta honom ät endera fidan om (it för-

ra ilålle, och lågga en tom ftock juft i Moder-
(lockens ftålle^ fvårmcn, fom blir ouphoriigcn

forfolgd ihän det ena ftållet til det andi-a, kd-*

fnar omfider, flyger icke bart, utan vil omfi^

der flä tilbaka pä Moder- fl:ocken: men år den
betåckt och lagd ä fido, flär han pä den ;oma,

fom lades i dennas fl:älle^ Flere gänger forfokt»

8;o, Vatten år det fäkrafte medel , at qvar-

hälla fvårmarj men det forflär intet at ftä och
fp rätta ut det med en torr vifp eller vifka, mm
med en lurfvig En - buflce eller något dylikt,,

Somlige bruka lofla af et flcott loll krut i iVIr-

men: röken deraf hindrar val Bien at flyga bart}

men man kan oqk med elden atbrånna vingarna pi
flera flin, och deribland pä ijelfva Vifen.

g:o, Den fom häller fig narmaft intil eller

ftär midt i fvårmen under fvårmningen, år iåkf»

raft for Bi-ftick^ allenart man ej med open mun
fläfar pä dem, eller blåfer ät dem, når de flyga

omkring anfiktet,

7. Rån^fi,

En annan gäng hade jag ån ftorre befvar med
en fvårm. Jag tog honom, forfta dagen haa
fvårmade, med lätthet in i den tilämnade floc-

ken, eller i den efter fta delen af en flock, fom
var bygd etter Herr Lundgrens befkrifning,^

i tre aWelningar : men han biet ej längre ftiiU

ån til dagen derpä, dä han äter fvårmade utj
jag torde honom äter in : han bief cjvar den da«

gen och arbetade flitigt, alt til dagen derefter,^

N 5 dä
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då han ater utflög, (ä fnart fölen begynte något
ftarkare verka pä (locken, och fortfor pä det

fåttet i flere dagar. Sifta dagen, dä en annan
ilock fvårmade, och denne vid famma tiUälle

ftormade ut, fpringer jag til och tilftjuter flu^^

Uret, at ej mer, än ungetärligen tilenhalf tum
deraf, lemnades öppet ^ pä det bieii ej måtte fa

tilfålle at ftorma ut pä en gäng, och jag ej

hindras, at fkota den andra fvärmen. De, fotn\

vore utflugne, ^började repa fig i famma tråd,

dår de, de Brra dagarna, voro vane at (itta, til

ungetårligen en tjerdedel af fvårmen. De fom
qvar voro i flocken, fyntes efter hand gifva Gg
ut til de andra. Jag gaf mig iäledes tid , ac

berga den nykomne fvårmen j men under det

jag fyffelfatÉe mid dermed, kaftade jag dä och

dä ögonen dels på den lilla famlingen, fom fatt

fig pä trädet, dels pä (locken, ur hvilken de
Icommit: jag fer den förra (itta qvar, och pä
den fenare en anfenlig mångd utkrupen, fittan-

de utan pä luckan i en klump. Jag blef Iäle-

des ofvertygad, at fmårmen ej fkulle flyga bart,

och trodde, at de, fom repat fig pä trädet^

fkulle af fig (jelfva draga fig äter til (locken^^

gjörde mig derfore ej brädt om at bcfoka dem :

xncn fedan fvårmen var inbergad, gar jag til (loc-

ken och finner dem , fom fatt fig pä luckan och
omkring fluilret, aldeles döda, bärtfvartnade

,

genom(lopta af honung, och pä fomliga honun-

gen likafom fmä pärlor utpråfl^ad. Jag flyttade da

ilocken derifrän til trädet , dar de andre fatt fig,

opnade luckan och fann alla Bien, fom ungefär-

Tigen utgjorde en lika mängd med dem, fom fatt

fig pä luckan^ ligga på bottnen döda, åfven ge-

nom-
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nomfvartn, fom de varit kpkade i honung, och Vi-
fen ned pä bottnen åfven dod^ men dels naturliga

fårg oförändrad. Jag ville da ej rora dero, fom fatt

fig pä trädet, utan låt dem flyga hvart de villej

och drogode fig in pä moder- flocken och blefvo

efter nägot raottländ andteligen emottagne.

Anmårkn, i\o^ For en ny fvärm bor man haf-

va tilråckeligt rum.

z:o, B6r fluilret de forfla dagarna vara täm-
ligen utvidgadt: i fynnerhet, om folhettan år

ftark ^ ty eljell Hannar qvalm i flocken, fom
gor honom obehaglig, färdeles om den år gjord

af nytt trå. Sedan Bien kommit til lladgaj go*
res det mindre. Min ftock hade ftåndigt for

knapt flutter: genom mindre forfarenhet.

3:0, Bor den nya flocken hafva fullkomligt

fkjul emot fölhettan, pä alla fidor famt vid

framluckan- Det iåkerfte år et lakan eller en
duk, fom ofverbredes, for at aibryta fol-fträlarna.

Denna llock hade allenaft et bräde otvanpä.

4:0, Bor man val gora fluftret ganfka trängt

och utgången mycket befvårlig, när Bien vilja

rymma ^ men man bor ock fc til, at de utftor-

mande Bien ej komma at faftna, når de rufa ut^

emot hvarandra, i den tränga opningen^ ty då
qvåfves fvärmen^ fäfom nu nånde.

Derföre bor man f :o vara tilflådes vid flu-

ftret, at efter behof oka eller minfka det, da
Bien ftorma ut. (Slutet fåljer indjia ^vartaL)

FÖR
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fl^ap om Salpetrens våfendtelige delar
,

gene-
ration och förhållande. Men fom de varit ftilj-

aktige i (ine tankefätt, dem de ej altid grun-
dat pä tilforläieliga ron, hafva de ock ftadnat

i otålige tviftcr. Derfore utfatte Kongl^ Ve-
tenfkaps-Academien i Berlin en belöning tor den,

fom kunde utreda detta ämne, hvilken ock blef

Utdelt til Doct, JoH. GoTTFR. PlETSCH, för

defs tii Hogbemålte Academie år 1749 ingifne

Betänkande, Tom federmcra, under namn af Jk^

handlung von erzeugung des SaltfeterSy år genom
trycket allmänt gjordt, hvaruii Författaren for-

nåmligaft vil vif:^, at rå Salpeter ej har någon
fullkomlig^ AlkaliniOc bafis, och at Salpeter-

fyran år fammanfatt af Viäriil-fyra och en fin

fetma eller Phlogilton.

§. Snart fagt, det enda, hvaruti Che-
mici komma ofverens om Salpetern, år 5 at

den år et medel-falt, fammanfatt af en fyra,

fom allmänt kallns Sked-vattn, famt något al-

kalinilkr, vid hvilket berörde fyra (ig fåfrer;

dock om detta Alkali år et verkeligt Sal Al-

kali, eller endaft en Terra Alkalina, tviflas ån

uti våra tider.

§. 3. Om Salpeter- fyrans urfprung och vå-

fendtelige delar hyfas flere och (kiljaktige tan-

kar. Somiige hålla den for en fårfkild kropp,
kringflygande i fria luften och följande Nord-I
och Väftliga vindar-, andre for et afvel at for-

ruttnelfenj en del åter trö, at den genereras af

kokfalts-fyranj och de fläfte famt nyafte, at fam-^

ma fpnitus år en alfoda af luft-fyran, den de

hälla for en fpiritus vi:rioli.
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§. 4. Derigenom, at det ena faltet låter

forbyta (ig i ct annat, hafva Chemici bevift, ac

et cnd i grund-lalt gifves i hela naturen: men
irrat lig, fä våi de, hvilke hållit det for et

Aciduin lalis, fäfom ock de, fom förment dec

vara en victrill Ivra ,
ty man har fall ftorre fkål

at tro, det fal pnncipale, fom år grund, lä val

til dcfla, fom ailu andra faltcr, år vida ft:ildc

ifrån nämnde fyror, lå til fin flygtighet, fom
verKan och andra egend-aper 5 varande urfprung*^

ligen ( irnmanrut af vattn och en fin fetma el-

ler Principio inflanimabili^

§. f. Ät en fyra, innerft förenad med en fin

och attenucrad fetma, utgör Salpeter - fyran,

beibides mera med ord ån ifcäl af några Che-
milier, men är dock otvifvelaktigt och af vittrc

Chemicis til killo bevut. Salpeterns detona-

tion^och f} iritus nicn deitruftion under den fa^n-^

ma, kan allena ofvertyga om verkeligheten af-

dcfs feta ande!, flera fkäl at fortiga. Det fura

väfendct har ingen än vägat draga i tvifvelsmål.

§. 6. lnn>m man kan gifva fig långr^ in I

förklaring, huru och när denna (yras och attc-

nuerade fetmas förening fker, dä en fpiritUs ni-

tri genereras, vill man foift nägot orda om defs

alkalifka andel, lamt anföra nägra forfok, fom
vid berörde förklaring kunna tjåna til grund
och upiysning.

Fälles en droppe okokad ra Salpeter * lut

,

fom ej är fet, pä poleradt jårn eller någon an-
nan härd och glatt kropp, och denna torkas i

fölen, lä ler man Salpetern anfkuten iträn kan-
ten inät, i fina och länga Itrålar ciier Cryftal-

O z Icrj
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ler; men år luten mycket fet, vifar fig Sal-

petern endaft med en iiphogd kant, fom år ert

allmänt bekant fak hos alla Salpeter - Sjudare :

och fer man håraf, at en rå och nyfs ur jorden
lakad Salpeter - lut cryftalliferas, når fetman ej

fädant hindrar, foljakteligen , at rä Salpeter
har en fullkömlig alkalinilk bafis.

Infjudes lut af fä-gärds jord eller annan fet

ra Salpeter . lut til krämp, lä våxer hon fvar^

ligen, och ftundofn, då fetman är mycket 6f^

verÖodande, aldelés intet, om ej någon Så at

kall och klar Moder lut, eller enkom hårtil ko-
kad krämp-lut, under inkokningen och i det

luten bijrjar blifva fullkrämpc, tilfpådes; hvar-^

under man märker, dä kråmpluten kommer i

fjudandc luten, at denne börjar pofa famt drifva

up en hop orenlighct, fom, fedan posningen
lladnot, ligger yftad ofver den klara lutcn, Naf
dä denna iäledes renfade lut blifvit fuUkrämpt
och fval , fkjuter den an i fullkomlige Salpe-

ter-ftänglar, utan vidare tilfus af nägot iut-falt.

Man finner låledcs häraf, at rå Salpeter*

lut^ fom gemenligen ofverflodar af fetma , i fyn*

nerhet lut af fägårds- jord , år incry ftalli fabel

,

icke for det at henne felar en fullkomlig alka*

linifk bafis, fom mänge Chemici foregifva, utari

deraf, at fetman, fom är i en iådan lut innerft for^

bunden med Salpetern, genom fit ofverflod

invecklar och hindrar Salpeterns particjar, at^

efter deras naturliga bojelfe, gå ihop och uf-

gora en fullkomlig Cryftall.

Sanningen af detta päilående fkonjes ån klä-

rare af ^de forfok fnan gjort med en gammal
Mo*
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Moder^lut. Den famma var, for den i henne

varande ktman, til fårgen fvartbrun och myc-
ket tjock. For fig Ijelf inkokad^vide hon rin-

ga fpär til Salpeter, och med alkalinis fixis

kunde ej heller ftort mera deraf vinnas, men
når berörde lut upkokades och under inljudnin-

gen deruti flögs gemen jårn-viftrill, pofte dei>

ilarkt, famt dref up mycken hopyftad och tjock

orenlighet, fom flitigt atbåmtades, tils luten

åter var klar. Man markte dä, at luten häri-

genom blef klarare och gick nu lått genom
grått papper, hvilket den orenfade luten ej

gjorde, famt gaf, inom et dygn, fullkoniligen

rena Salpeter - ftånglar. Hlrat år klart, at fet-

man var enda orfaken dertil, at Salpetern ej

kunde cryftalliferas, men icke brift på Alkali

fixum, ty hår tillades endafi: et af viftrill -fy-

ran .uploft, jårn, och ej något lut-falt.

Vidare ofvertygelfe fås, dä man efterfinnar,;

at ju fetare en lut år, defto fvårare växer den i

Cryftalierj fordrandes några dygns hvila, innan

den ann^:juter, och det ej forr, ån luten blifvit

genom kall: men deremot, om luten år ren, cry-

Italliferas det måfta inom forfta dygnet. En
jord-blandning vid Salpeter- verket hårftådes^

gaf en mycket klar lut, och fedan den famma
var inkråmpt, befants Salpetern anflvUten, dä
luten än var ljum.

For ofrigt äro de Salpeter - Sjudare fä, {om
bruka vid kråmpningar at renfa loden med aflvc-

lut; varandes ock detta fåttet foril i fednare ti-

der upkommet, famt dar detta brukas, år det

i lå ringa qvantitet , at aflvc- luten i knappafle

O 5 la-
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laget hinner til (odens rensning af fetn^a, och
någon del af balmiakens deitruftion, fom vidare

kominer i det följande at omröras.

Öfver hela Riket fäs dock god oluttrad

Salpeter, fom vid Krut - bruken och andra

Luttnngs verk , ut-in ringafte tilläts af lut-iak,

gores til fullkon ligen luttrad Salpeter, hvil-

ken Apothekare, endait gtnom cn ny uplosuing

och inkokning, vidare raSnera Under alla def-

fa förädlingar biir allen^it fetn?an och kok-faltct,

jämte Salmiaken och den jord, lom i fetman

år invecklad, trän rena Saipttern fkild, men
intet Alkali fixum artificialc rill-gt; hvaraf då

klarii^cn följer, ai ra balpeicr hnr en ladan

alkalinifk bafis, med hvilken dcn^ genom flicre

uplosningar och inkokningar, kanhlifvaen rajffi-

nerad Salpeter, fom leJan cj k.n genom nå-

got artiticielt lut-falt torbättras, eller derutur

prnecipiteras.

§. 7» Til vidare uplysnings erhållande om
rä Salpeter, vill man anföra nägra foriok, fom
åro gjorde med Salpeter- moder- lut.

Når til Salpeter - moder-lut drypes Oleum
tartari per ddiquium, ii\ vilas den famma och
faller i heU droppar til bottnen; omOcakas det-

ta, blir hela luten coagulerad til en fmorja

(nagma) alt derefter tjock, fom man tagit

mycket af nämnde Alkali. Härunder marker
man, at en ftark lukt af Stink - fpiritus (tiger

utur denne blandning men flås bårtil mycket
dilueradt Oleum tartari, lä coaguleras det i

hvita gryn, fom omfkakade, ej vidare yfta lu-

ten j
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ten 5 lukten Stink* fpiritus kännes lå val nu
fom i det förra fallet.

At O cium tartari coaguleras til en fmorja af

denne Moder-lut, hårrorer af den myckna fet-

man, fom år i henne; ty om fcimma lut inlju-

des ad ficcitatem och fedan brännes , ta röker

och brinner den 3 lofes det efter bränningen

qvarblefiie i rent vattn, tår man en kiar lut,

fom ej mer yfter Oleum tartari; a!t!ä mafte

fetman 5 fom under bränningen bief förjagad,

varit fkuld til denna Olei tartari coagulation i

Moder- luren. For ofrigt finner man dageligea

en (adan coagulation, vid alla T väl- och Sap-
ljudningar af Alkali fixum och fetma.

Doét, PiETscH håller denna coagulation for

aldeles obegripelig och underbar, menande^;^ at

det tilflagne Alkali fixum under indroppandet

forbytes i en kalk jord, emedan prtecipitatet

,

efter defs tycke, år ymnogare, ån at lä myc-
ken jord kunnat finnas i luten : eller fom han,

på et annat ftålle, fig närmare förklarar, at Sal-

petér-luten fkiljer från Alkali fixo den jord, fom
henne ftändigt följer och år fåitad med det, fom
väfendteligen horer til Alkali fixi varelfe. Men
han mifstager fig> ty detta praecipitat, nogare
underfokt, år ej en kalk- jord, utan tornåmli-

gaft en med Alkali fixo coagulerad fetma ; va-

rändes Alkali til det måfta brutit af Salmiakens
fyra, och af kalk-jord fås hår ej mer, ån un-
gefärligen -^--^ mot lutens vigt. Hvad for of»

rigt den jord angår, fom ftändigt ffcal foija et

Alkali fixum, och ej, efter defs utfago, vara

en våfendtelig del af famma falt, det vill man
lemna Fortattåren Ijelf at foi klara.

O 4 Den-
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Denna fetma år ock orfaken denil, at bIi^

fa Salpeter - lut deftilleras med Olea vitrioli^

fas i: forftone en Spiritus fulphuris^ hviiket; Do^^
PiETscH utrotit Qck åfven aumlik? forxi något
befynnerligt,

§. 8. Om mm fakta int|udef m myekeft
fet Moder- lut 5. (å ftorpnar dea ofvanpå, och
iiår den far kallna , anfkjuter den i öagor3^^ bvil^

ka likna fjädrar pä pennor.

Lätcr man deffa Salt^flagor fta i nägra da*
gar i fria luften^ blifva de flytande. Längfamt
och i m lindrig varoie torkade^ famt forBkte pl
eldkol, detonerar en ringa del af dem, det of*

riga pofer^ (kuraar, famt gifver en ftark alka"

liik lukt. Sl^s pa detta fak Oleum tartart^

coaguleras det til en hvit fri^iorja, h^varuiider det

gifver en ftark lukt af Stink • fpiritus. Lofi^s,

denne fniorja i rent vatten, lä prs^cipit^ras der-*

wur en hvitgui jard, i famma foxhallande (om
af fjelfva luien.

Af deffe forlok finner man, at detta fak be-».

Hår til det raåfta af Saimiafc famt något; Sal-

peter j förbundne med mycken fetma ( fam af
Olei tartari eoagulätion finnes) fiimt en kalk-

jord, hvilken röjer fig igenaoi det bvitgula

pra^cjpitatet.

Om Salmiakens narvarelfe blir m^an ån met
ofvertygad, når berörde lut dcftilleras med tiU

fatt x^lkali fixum, ty då far man en ftark Stink-,

fpiritus i recipienten, foin dock for den vid-

hängande fetman år både gal til fårgen , famt

urineus til luktens berörde Salmkk fojarfakar
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fifven, at når en Salpeter- moder- lut utan tiK

fats deftilleras, gifver den til (lut en rödgul

yoK, fom, fanniad i recipienten^ beftär til dei

xnåfta af fkedvatten och något Salmiak, och år

läledes en aqua regis ^ ty Salmiak med Salpe-»

ter ihopblandad och deftillerad, fkiljer Salpe-*

ter^fyran ifrän defs alkalifka bafis. Ät det åt^

ven i denne Moder-lut fter af famma orfak,^

finnes deraf, at om til Moder-luten blandas i|

mycket Alkali fixum, at ^]\ Salmiaken blir de*

ftruerad, och denne lut dä abftraheras ad ficci-»

tatem, detonerar Salpetern til flut, meu iiv

gen fyra gar ofver.

Vid Salpeterns deftillation med Salmiak^

dä iika mycket tages af hvardera, anmärker
tnm fom något befynnerligt;^ at, ehuru en del

af Salmiaken Hnnes fublimerad och fåft kring

bråddarne af kolfven, och en ringa del ofyer**^

gången i recipienten^ år det dock nog litet och
ej (varande mot den myckenhet man tagit til

denne deftillation; och efter fom i Capite mor-'

tuo fäs et medel -falt, fom hvarken innehåller

Salmiak eller Salpeter, vitan år et (årfkilde

medcl-fah, (a mafte det famma (efter fom i re-

cipienten år til det måfta et (ked-vatten) beftå

af Salmiakens fyra och Salpeterns alkali: raea

bvart måfta delen af Salmiakens flygtiga Aika*
Ii tagit vågen^ kan man ej finna, utan lårer dea
famma under deftillationen blifvit deftruerad, p|
det fåttec^ nemligen : at Salpeter - fyran rofvar
bart defs oleofa andel, dä det jordaktiga ftad^

nav qvar i capite mortuo, hvarfore ock denn^
Alkali volatilis fetma dä blifver egenteligen den,^

lam fkiljer Salpeter - fyran ifrån defs alkaliflca

Of b**»
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bafis, och gor låledes detta ron ej någon än-
dring i affinitets - tabellerne imelian Salpeter

och kokfaits-fyrans forhällande til Alkali fixum,
emedan Salpeter - fyran ej lemnar fit Alkali for

kokfaits-fyrans ftyrka, utan for det at Alkali

volatilis fetma gor den lä flygtig, at hon ej

vid deftillations- hettan kan hällas qvar vid fit

Alkali, då kokfaits-fyran , fom en trögare kropp,
blir qvar i Ciipite mortuo, och intager hos Al-
kali fixum det rum, fom Salpeter- fyran 6f-

vergifvit. Manne derfore Bolus och flera feta

jord-arter^ fom vid flvcd- vattens deftilleringar

brukris, Odlja S^^lpeter - fyran ifrån defs bafis

genom fit viétriolifka våfende, fom en del Che-
niici det påftä? Eller månne, fom en del vilja,

det flker igenom Salpeter • particlarnes fondring

och hindrande ifrån fmåltning? Eller månne det

icke heidre fker genom berörde bolarifke jords

fetma. Arfeniken , fom en i elden mycket flyg--

tig kropp, flciljer åfven Salpeter - fyran ifrån

defs Alkali , hvarom Hr. Macquer i fin Chy-»

mie vidare handlar.

Sal medium, fom fås af Capite mortuo, da

Salmiak och oluttrad Salpeter tilhopa deftille-

ras, år aldeles fkild ifrån de hitintils bekanta

falter. Des bafis år en uthålkad triaRgulair

Pyramid, om hvilken tre flycken qvadrangulai-

re Pyramider ftå hopgyttrade, at Cryftallen lik*

nar en krona med tre fpiror.

§. p Vid de forlok man gjordt med Sal-

peter- moder-luten, har man ock anmärkt, at

enar Salmiaken blifvit deftruerad med något Al-

kali fixum, har berörde lut federmera gifvit en
myc-
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myckenhet af kok-falt 5 hårat följer, at denne

Salmiak år fammanfatt af en kok-falts-fyra med
Alkali volatile, och läledes lik var allmänna

Salmiak.

§. 10. Men at komma ater til Moder-luten,

la år Salmiaken, fom i henne innehälles, den,

fom lofer och fräter kopparen ur Saipeterlju*

derie-Pannorna, hvaraf de ock mäft notas. At
Moder - luten innehåller mycken koppar, kan
lått uptåci^as: man behotVer ej annat, ån up-
koka en gammal Moder-lut i en jårn-panna, då

finner man ftraxt kopparen pra^cipiterad pä jär-

net, och pannan ofverdragen med en koppar-
hinna, lå högt fom luten ftätt. Forlokes denne
lut federmera, fä befinnes den vara jårn-hakig.

Denne Salmiak borde fordenikuU torftoras,

innan den finge ofva fin (tadeliga verkan, hvil-

ket ock kunde (ke, genom en myckenhet afkas

bruk vid läkningen i jord-karen, elierock afte-

luts nyttjande vid infjudningen 5 men fom (ä

mycket afka* fom (kuHe vara i ftänd at deftrue-

ra all Salmiaken , vore mera koftfam, ån en fat*

tig Sjudare kunde äftadkomnia, och det ej hel-

ler torde vara lä aldeles nyttigt, at mycket bru-

ka håraf (tor omftändigheter, fom i det följande

komma at omnämnas) fä borde man vara betänkt

på et mindre koftfamt lått at minfka berörde
Salmiaks frätande, emedan ärliga miftningen af
koppar år roårkelig pä hvarje panna.

Af det man här ofvanfore anmärkt, fes, at

Salmiaken har ftorre forvandtfkap med järn ån med
koppar, och läledes, når Salmiaken har at fräta

jårn, rorer den ej kopparen: det ankommer tä-

k-
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ledes pa forfok , huruvida en jårn-pläts nedlån'»

kände i den {judande luren, må kunna minfka

denna afgäng på koppar-pannorna,

§. II. Denne Salmiak , fom finnes i Mo-
der-luten, har ock gifvit Chemifterne anledning

at tvifta, om et Alkali volatile år en våfendtelig

del af rä Salpeter eller icke, emedan lamma
Salpeter, deftillerad med lut-falt, altid gifver

en Stink-fpiritus^ men det år ej underligt, ty

vid rä Salpeter hänger altid nägot qvaraf Moder-
luten, foljakteligen ock af Salmiaken, hvaraf

detta Alkali volatile hårrorer. For ofrigt och
emedan Salmiak deliquefcerar i fuktig väderlek^

finner man ock deruti en orfak, hvarfore rå

Salpeter, ehuru luten om Sommaren derifrån

runnit och Salpetren blifvit torr, om Höften
äter tager fuktighet til fig. Således kan det ej

altid tilfkrifvas Sjudaren, at han, genom vät

Salpeter, velat bedraga Kronan. Denne - al

Salmiaken infupne fuktighet loler ock en del

af Salpetern; deraf hinder, at om rä Salpe-

ter får någon tid ftä oluttrad^ minflias den til

fin myckenhet och tyngd, läledes lynes nödigt,^

at rä Salpeter ftraxt efter liudningen luttras.

§. Ii. Vid de i början af §. 8. anförde for-

lok med Salpeter-Moder-luten, år anmärkt, i

hvad mätto utur de i Moder* luten anflkutne

falt-flagor, en hvitgul kalk - jord pra^cipiteras*

En lika kalk-jord faller af fig tjelf til bottnea
utur folutionen af caput mortuum efter Salpe-

ter- moder - luts deftillation , fedan den blifvit

drifven lä ftarkt, at alt flvcdvattnet gätt ofver.

Tvättas denne jord^ tils den ej mera har nägoa
ialc-
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falt-fniak, och harpa fläs Oleum Vitrioli^ la

gäfei' den famma ratt ftarkt^ lamt når nägot

Vatten bårtil flås, lofes denne jörd mäft alliam*

mans^ undantagande litet brunt dunigt*, fom fly*

ter i {oliitioncns inljudcs detra^ ia ftjuter hoil

en i fina längflräiig;a fyrkantiga Cryiialier^ af

famma fmak ibm det EngelOca purger- fältet*

Gaicineras denne bår ofvannåmnde jörd til efl

hvit magnelia^ och fedan noga tvättas, gåfef

hon väl med Oleo vitrioli , men gar ej vidare

til n^got cryftallifabelt falc^ Utan forhäller fig

med den famma lik en annan kalk-jord.

En klar Modef-lut, dellillerad ^ tills måftl
fjkedvattnet gått ofver, och när til Capitis nior*

tui folntion flås Oleum vitrioli^ la jäfer det^

öch et rodgult damb af flvcdvattns lukt gar of-

ver: denne blandning infpilferad, gifver vid cry*

ftallifation ofvannämde fina långfträliga falt , men
evaporcras det alt ad ficcitatem, öch något cal*

cineras, famt federmera ä nyo uplofes och åtef

Infpifleras^ iä gifver det ej det ringaite af näm*
de falt, utan Salpeter och Arcanum duplica*

tum lamt en hvit jord, fom ligger olöslig pa
bottnen, och ej mera angripcs af någon fyra*

iDenne jord år det ofvannämnde länglträliga faK
tets baiis, fom viftrill ^ fyran under calcinatio*

nen ofvergifvit.

Af defla anförda forfok kan man inhåmta, at
den jord, fom år i rä Salpeter - luten til fin»

Händes, år invecklad i defs fetma, hvarfåre öcfc^

nSr en fet och brun ta Salpeter fått en tid

torkas, famt defs ofverflodiga fetma fårflugit

5

blifver denne jord qvarj hvaraf lamma Salpe-*

tet
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ter tyckes vara förvandlad måft til en jord, h vil-

ket fornåmligaft bedragit mången Chemift: at tro,

det rä Salpeter ej hade nägon fullkomligare
bafis alkalina: denna jord år dock ej någon fim-
pel kalk- jord, utan et verkeligt alkaliniftt vä-

(ende, emedan den med viftrill- fyran kan göra
et medel-falt > men icke heller nägot fullkom-
ligt fal alkali fixum , efter fom* det ej lätcr lo-

fa fig i rent vatten, och def^utom milter alde-

les fit faliniOcä lynne genom Calcination, då
det blrr likt en annan kalk-jord, fom fatt namn
af Magnclia Alba. Således mäfte defs delar va-

ra mycket loil med hvarannan bundne, ia at

något väfenteiigcn horande til defs alkalinifke va-

rclfe genom förbränningen kan afroka och för-

jagas, h vilket ej annat kan vara, ån en fin ol-

ja eller fetma, fom ock tvdeligen mårkes, ia af

defs gula fårg fore calcinationen, fom a(|defs al-

kulifka rok under den lammaj varandcs for 6f-

rigt detta Alkali nårmall likt et Sal ammonia*
cum fixum och det alkalinifka faltet, fora fäs,

di fvafvel upkokas i ofläckt kalk-vatten.

§. 13. Af hvad anfordt år, finner man, at

rå Salpetrens Alkali år verkeligen fkildt ifrån
*

denna pra:cipiteradc jord, ty de(s bafis gor med
v«élrill-fyran et fullkomligt medel-falts fom kal-

las x4rcanum duplicatum, men denna alkalinifica

jord, gor et fint långllråligt falt, fora år ifrån

det förra vida (tildt, lamt defsutom genom cal-

cmation fläpper fin lyra och blir en dod jord , .

hvilken (kilnad Doft. Pjetsch ej kant, hvar-

fore han ock tilGcrifvit rä Salpetern den ver-

kan, fora allenall denna jord tilkoniaicr (§. 8.)
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och Jaledes kan det val vara tnojeligt, at et fal

Eplhamenfe kan lä väl tas af kok-laks-modren,

fom af Salpeter- Moder- luten 5 ehuru Do6tor
PiETSCH lädant ej vill medgifva.

14. Det måfta at Salpeterns generation

tyckes nied flcål kunna cilfkritvas denne Salmia-

ken-y emedan den mycket väl uplofer fetman

och fig med den famma forenar (hvilket af dc
föregående forloken kan finnas) och fedan fetman

blifvit incorporerad med Salmiaken (fom tros i

forllone fke, i anfeende til defs olcöfa andel i

Alkali volatile) få kan ock famma fetma, for-

knippad med Salmiakens fyra, dä utgöra SaU
petter-fyran j men efter fom den pä fädant fått

uplofta fetman (låndigt drager micd fig en fin

alkalifk jord, lä blifver åfven denna jord tillika

med fetman förenad med famma fyra, och lälc-

des år fannolikt, at under och i det Spiritus

nitri genereras, far den en alkalific bafis, hvil-

ken, ehuru den i forftone och forrån den kom-
mit i förening med flcedvattnet , ej är et full-

komh'gt alkalifkt falr, likväl blir genom famma
fyras verkan och gemenikap bragt i et fullkom-
ligt falinifkt tiUländ.

Man lemnar åt andra, at med fannolikare

gifsning följa naturen pä Ipär i denna defs ver-
kan, til defs generations-lättet blir genom ty-

deligare ron ä daga lagdt-, det kan man likvål

med tilforlaielig vifshet iåga,at forruttnelfen år

härvid oumgängelig , (afom den der icke allenaft

uplofer alla forrutinelfe underkaftade kroppar i

deras urqveds-ämnen, Hä längt görligt år, utan ock
torlätter de uplolla deiarne i en ny förening, och

pro-

/
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l^roducerar ^ af eh ifin olja eller fetma med feft

loslig jord, et flygtigt rot-falt, fom dä med
fyran utgör Salmiaken*

§. if. Det mårkvårdigafte hår\rid år^ äl

denne Salmiak befinnes vara fammanfatt af kok*
falts-fyraii (§. da den likvål borde vara et Sal
ammoniacum fecretum^ eller iiårmaft likna dert

famma^ emedan viétrill-fyrah påflias af de flåfté

Chemifter vara enda grand til Salpeter • lyran ^

öch läledes åfvcn borde utgöra denne Salmiak j

fordenfkuU tyckes denna omftändi^^Iret gynna de*

ras pälläende^ fom tilikrirva Koklalts- fyran he-
dren at vara moder for Salpeter - fyran* Men
fom det vefkéliga grund-faltet eller luft -fyrart

år et laffkildt compolicum af vatten ocli en fin

fetma eilei* Principio inflammabili 5 lamt läledes

iwarken det ena ellel' det andra af de bekanta
fyror^ Utan hafva alla delTa fin grund ochfit fali-

niika åmne håraf j fa kan det väl vara mojeligt^

fom det ock i Ijelfva verket befinnes, at den
ena lyran ^

genom Chemiflce operationer och vis-

fa Iiandgrep, kan forbytas i en aimahj hvarpä

flera exempel finnas hos Chernifterne, at nem-
ligen Viélrill-öch Kokfalts -fyforhe blifva for-

bytte i en Salpeter- fyra^ famt Salpeter - fyrari

äter både til Viftrills-och Kokfalts-fyra*

Denne Kokfalts-fyraS itrfpi*Ung hai- mån lat*

taft at förklara, då man fager den Vafa tilkom-

in^n a^ något Kökfalt^ fom genom forrutcnelfö

blifvit forftordt^ emedan famma falt år mycket
benäget dertil, når det kömmer ihop med åm-
jietl, fora gérna fofruttila: döcl^^ vill rnan, til når«

taare efterfinnandej foreftålia följande frågor:
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Månne ej tt Principium falinUm kåtl iå lått

framalftras af feta och vattetiaktiga delar
^ ge*

iioiti fermentation^ forn af fölens Verkan pä vat*

Utit hvilket fenare Merr Profeffbr ElLér an-*

märkt i Berliiiftié Vetenfkaps-Acadeiniens AÄer^
Sr i74^

Manne (mwä gtmå-Mt^ lorenadt »ed en

iiten del fetnia öéh losiig jord^ utgår Kökfaits*

fyran 1^ oth

Mkn^ Kokfalts-fyrati derföre Ir iilfftaft al

biifva m Salpeter-fyra?

Men rnah letlinaf deifa Hogmais - ftagöi: til

fen mera liplyft tid»

|. i^. OeiVom lahglig erfäfenhet häf rnatl

funnit^ at jörd^ fuktad méd moder-lut
^ gifver

lilgon tid derefter en myckenhet Salpeter^

Öenna Verkan hårr6rer formödeligeii at Salmia-

ken^ föm i fagde modér-lut finnes^ jåmte deti

af Salmiakch tiplofte fetmah; Derfore blir här

ert fräga^ huruvida det kan Vara nyttigt^ at

denne Öalmiak genom mycken aflcå tinder ljud-

ningen mä aldeics forftäras^ emedan den gör fä

änfenlig nytta ^ famt defsUtom deftruerad^ iorrin-

går den oluttrade Salpetern åc'v\gtr}ott)^ ät deil

Verkeligen fotbytes i et Kok^falt.

§. 17. Äf alt hVad hitintils änfdrdt år, blir

Idara flutfatfen den, at et Alkali volatile år vid

Salpetrens generation hogfl: nödigt^ dock icke
fom en våfcndtelig del af iä Salpetren^ utan
fom den, hvilken med fyl:'an gor Salmiaken^ om
hvilkens ilytta vid Salpeter - Virrkens befordran
redan formåldt år» Det är fant^ at man igenom

P kon«
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konftig deftillation, kan af Oleo vitrioH och
Spiritus vini, eller af Spiritus Frobenii^ forfatt

med Sal tartari, ta Salpeter^ utnil tilhjelp af

Alkali voiatile, men detta roit håfver ej, hvad
man om Salnitakens nytta anfört > ty hår gene-^

reras intet balpetern genom cn naturlig våg^
utan eldens verkan under deilillationert drlfver

och fogar deiTe ämnen i en (ädan fammaniåttning.

§. 18. Sä ncjdigt fom nu et rot-falt år vid

ra Salpetrens generation», lä nödvändig blif öC!k

forruttnelfen, fom producerar (amma Alkali vo-"

latile, af de til Salpeter- våxt hopblartdade mä*
terialier: fordennaill äro iadane.^ fom fnaraflt

kunna ttndergä en fullkomlig forruttnelfe^ de

förnam fte. '

"

' §. ip. Ämnen^ fom ofverfioda af fctma^ ''oh

ej tillika äro begafvade med en tilråckeiig myc-
kenhet kalk-jord , ruttna langfamt, innan fetman

blir fuUkomligen atrenticrad* och den fetma ^

fom 4r aldeles fri 'frän kalk-jord^ ruttnar intet^

Utan häriknar: taledes äf en kalk jord nödvän-

dig, dä feta Giker (kola bringad i forruttnelfe.

§. iö, Fof denne orfak^ år åfven urin, fom
brukas til Salpeter - jords anfuktnihg^ af fäf-

fkika djur^ (kiljaktig til fin cgenfkap och fila»^

ra putrefaclion , hvilket klarligen fkonjes af

ftalis-och tägärds-iurens olika bellaffenhet Vid^^

ljudningenj ty den förta renfar fig, men den
kdmrc år gemenligen feg och orejt^ och (ale- -

des fetman mera pu&refcerad i den föfra åil i détt

fednare.

Det-
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Déttå hårröi^éf rrtåft aFlirinfehis olikhet, fbni

hos hiååv år mindre ¥ct ^ rneh tiUiltä innehället

inyckeh {alta^ kålk-tiiateria oéh iet Alkali Völa-

tile^ öth iäledes^ nå^ håfteh déti Bller^ år redåå

1 éii början
5 foljåkteiigen mycket béiiagen åt gä

i eh fnår och rullkomlig Brrutthelfe, 'meii der-

femot år köers och aSldra tVoga djurs iirin hiyc-

ket Fet, (åitart och kaik-materiért åro i töindré

jfol-häiiaiide^ hvarBre den ock lårigfarflt iforruttnari,

jS", 2L Denlie putrera&ioh hindras genom For

hiyckert Fuktighet, hvijket en ållmåh erfarenhet

hogFamt intygar, hvarFore ock den jord, Föm hål-

hr lig For mycket vät^ giFver aldrig Sälpeteh
Sä ål' det ötk med Fågärds-jofden, nåf- deii Faiii*

ma ej år hogländt och har lagom groF fandj

(om Fnafligen kan torka. Den myckna ärligen

tilFpadda urihen okar defs vätflva, och Jålede^
hindrar tetman at kotiima i Fullkomlig Förening

med kälk-jorderi,Öch ät producei-a ét Alkali vo-
latile, innari deh oFverflodigå våtfkan aFdunftatj

hv^arForé ock denne jord år gemeiiligen oartig.

ÄF de pröF - ijudniiigar^ Föni vid Salpetéif-

verket hårlUdes åro gjorde, har man arimårkt^

ät de jord-iångai*, Föm årligeil bliFvit ^ ä 3 gån-
ger genörhFuktade rhed måniliiio - urin, ha^vå

gitvit en mycket Fet lut^ Fom under ijudningeh

hållit fig ganlka oreh^ ock Faftåh' dé fammå
gåFvo någöt pröF äF Salriliak ^ Var det dock gaii-

flca litet ^ emedan geriörn deftiiiatioii Utah tilFat^j

fej ficks det ririgefta fked vatten, iitan Salpetei^n

détoneHde til flut^ hvafaF mah läledés Fer, ,ac

Salmiaken Felats^ ioljaktdigeh> at forrutthelFcii

fcj vatit fulikömligi

P i Meii
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Men deremot voro några jord-blandningar ^

fom ftodo en rommar utan hiktning, hvilka

dock förra aren voro (ländigt-anfuktade* De-
ras iut forhoil fig helt annorlunda, ty faft fet-

man än var nog ymnig, fkar fig dock luten

mycket båttre, lamt dcllil!erad5 gat til (lut en

fked-vatttn, fom laledes vifar, at Salmiaken nu
biifvit genererad til ftorre ymnighet, och at en
ladan blandning var närmare at producera Sal-

peter ån det torra, utom det, at det famma
verkeligen innehöll mera Salpeter, ån det forft-

nåmnde.

Det tyckes iålcdes ej behofvas flere fkål at

bevifa, at en for mycken och ftåndig fäktning

år mer hindrande ån bidragande til Salpeter-

våxten> varande det en ftor angelägenhet vid Sal-

peter-växten, at myckenheten och tiden vid an-

fuktningen utrones och i akt ^ages.

§. Il, Til denne fuktighets uttorkande åro

val omfl^yfFiingar påhittade, men fom deffe oka
anlaggarens befvår med mänga trottfamma arbets-

ftunder-, lä häller man ock fore , at lådane om-
(kyfFlingar åro mindre nödige^

Af hvad läledes anfordt är ,
finnes, huruvida

ler- golf vid Salpeter- verken åro nödige och nyt*

tigc
, ty fom de famma hindra en ofverflådig

våtfka at. draga ilg utur blandningarne, iä anfer

man dem ock for fkadeliga. Deremot tyckes

en los mylla eller fand-jord vara tjänligafte grund
ti! lådane verk, med cn derofvanpä lagd uphogd
botten af ftockar eller fpiror pä tvåran, och der-

uppä gärdfel pä längden af jord - längen , lä at

luften åfven kan fpela inunder jord-mafTan-.
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§. zj. Sluteligen vill man ej heller obemålt
Icmna, at ehuru det dragés i tvifvelsmål, orn

några Salpeterhaitiga brunnar eller vatten kun»
na gifvas, har man dock hår i Helfingfors, i

en giird vid Tavaft- gatan, N:o lo irätFat en
Brunn, fom gifver Salpeter, fa fl den ena tiden

mer, en annan åter mindre. Det mafta man
fått, har varit et lod pä en kanna vatten; det-

ta vatten innehåller ock et Alkali volatile, fom
faller fublimatet hvitt, famt jåfer och röker
med flccd- vattnet j varandes defTa falt-flagen hit-

komna frän de hus, fom narmaft til fagde brunn
åro belågne. Stockholm d. 0£t. 176Ö.

fOHAN BERGER.
Föregående Afhandling år et fammandrag af et vid-

löftigt Vlanufcript, hviiket Audoren, fom den ti-

den hade infeende öfver Salpeter-verket i HeHing«
fors, men federmera blef Krigs -Rad, och nyligen

med döden åtgått, är 1766, til K..ngl. Krigs Cul-
le^ium inCånde. Bagge Manufcripterne behagade
Högbemålte Collegium, är 1775' , öfverlemna til

KongU Vetenikaps-Academien. Det itorre innehål-

ler en berättelfe om alla vid Salpeter-verket gjorde

förfök; detta af Aufloren (jelf gjorde famman-
drag, endaft de fornåmfta Refultaterna afFörföken.

ANMÄRKNING
Om Magnefta mtrt^

af

TORBERN BERGMAN.

Magnefia nitri^har långe varit bekant 5 men
icke defs mindre att til fenare tider blif-

P 5 vit



214 %f77^ jul A«g. Sept.

vit qied kalk förblandad, ehuru åra yid^
ftilde, fom Herrar Black och Marggraf
virat, och, jag 177^5 i en Academi{k Di^Terta,-

tion 4e Ivlagnffia Alba, med ätftilliga nya
beftyrkt Hvad jag nui, i anledning H^r?
Krigs -Rädet Bergers i\ihan4bng,^ häller for

nodigE at anmärka, år et phenomen^, fom for^.

ledt mång^ at tro Magneiian kunna til kalk torr

vandias. Saken år den, at det hvit^ pu,lveT^

fQtp utur Salpeter-moderluten iålles P^ed Alka^
Ii fixurn^ lofesi i vitriqlsrfyra g^n&a lått, och gifi,.

ver genom^ cryftallifätian Bitter-fak (Sal Ang-.

licusT, hvaremot de^ A>Tn eh§r Utdunftning ach»

calcination af luten erhälles, i fami;na mcnftruu;ni

fynea ligga otaråndradt, livilket ock gäller on^

prascipitatet , i fall det cakineras. Som (ädan^

förhållande liknar dei, hvilket l^rånd k^^lfc vifar,^

ia har man oft^ gjord? dpn ^riktiga flutfats, at^^

hår någon förvandling föregick . Eniedan den^
na oniftändighet ingenftådea blifvii^ utredd,^ fo^-i

^Jånar den at låttaa i rått dager-.

Åtflcihiadeiii imellan praecipiterad MagneSa^
och dea,, {qo! hlifVit födan fuUt ^alcin^rad, be*?

Itär deruti , at den fenare under brånningen för-

lorat proCent liiftfy^^^ pch ,:^a vatiea. Qtq
af den f5rra5 tva centner prober-vigt fårftilt afr

vågas, och endera Oäppes/i tilråckelig rBangd dir

luerad vitriol-fyr^ , tå uplofes der^ inom fä, mi-

nuter med ftark fräsning : hvarcmpt den andra
3^

i fall han förut hålles hvitglpdgad i ^jtil zo mi/»

nuter , hehofver mer ån et helt dygn , ^nnar^

den af lika mycket fanima, flags tyra iipts^geSj^

då kärlet år i hyila, men under fc^^alpqing låte|^^



det ,fig gora omtrent pa en tinia. At nu fin-

na orUken til derta förhållande, bora ora(tån-

digheterne i bagge händelferne ofvervägas.

Når en med Alkali tartari elier vanlig pott-

afka priKcipiterad Magnefia flappes i menltruum,
iitdritVes luft-fyran läfom fvagare, famt återvin-

ner , i det hon befrias, fin fpånltighet, upfa-

rändc, i kraft af fin relativa lätthet, til ytan, un-

der form af fmå bläfor, hvilka äftadkomma fkum
och fråsriing, intil defs hon blifvit hel och häl-

len utdrifven. Således underhalles eh innerlig

och tåmmelig ftark roreife i hela mafHui, hvar-

jgenom, fom bekant år, all uplosning under-

hjelpes.

Med fullt calcinerad M^gnefia tilgar helt

annorlunda. Den angripes väl af omgifvande
inenftruum, men utan all fynlig rorelfe, och
foxn ijelfva uplosnmgen for öfrigt blifver fpeci-

fice tyngre, än rhenttruum enfamt, iä ftanjjar

säot^ omkring Magnefian pä bottnen ^ och hindrar

nårtan all ytterligare åtgärd. . Efier hand utde-

las fuller det uplofta ofver hela mafian, och det

ofriga pulvret minftas, men det fker ganfi^a

långfamt och omärkcligen. Således år ogonllccn-

ligt, at luft-fyransv-fränvarelfe bår är törnåmfta

orfaken til uplosningens tröghet, dock icke cn-

fi^m, ty da borde under fqvalpning folutionen

fte lika fort, fom når luft-fyran år tilltådes,

hvilkct icke händer. Skilnaden kommer deraf

,

at Magnefian i elden förlorat 30 proCent vat-

$en, h?arigenom fyrans ingång blifver mycket
fvärare. Man Han }åi^de$ icke, med ringafie

ftcn af famiolikhet, af omnåmada forhåli^ide

P4 ilu-
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t\] någon förvandlings fä mycket mindre^

fom likadant falt ias af bagge fi^tferne och i

famma rnångd. När man deisutom rått känner
Salpetqr-tilverkningen s år ej fvärt at utreda,,

hvarirrän Magnefian kommer in i luten. For
ofrigt lofas alla jord-arter , fom kunna by fa luft-

fyra 5 fortare ^ dä den är närvarande , än då dm
blifvit utdrifven, och det i alla liarkare fyror.

A t rdrelie pädyudar upiosning, mies dageligea

uti Laboratorier. Et lod focker iofes i 6 gän**

ger lä mycket vatten^ medelft fgvalpning, inom

3 minuter, dä Thermometern vifar if grader^

men i bvila^ fordras hela iq timar; et lod kok*
i\i\t uptages inom i minut af lo lod vatten^

men ut^n rarelfe b^hSfvas dertil 54 timar , f. v*

SLUT af UNDERSÖKNINGEN
Öm de må Herr VQUTAS EkttmH

piwrQ pefpetuö jérekommunde Ele^

^injks Phemmener.
af

JOHAN CARL WILGKE.

^nderfökning &m Formms Ek&rijh»
forhällande vid Ek^rofharen^

44, I
ag har hit-iils akid anfedE Ek«3tropho»

Jf rens eiler derv ofra Harts-ytans. Ele-

ftrieitet uifom Negaeitfy eller fy !d med rädanrcJe

fyra, fom gor Ikoidcn genom rordelning Popth*

AU
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Alt det fom dårom fagt år, tråffar omvandt in,,

när Harts-ytan ifrån början gores poptivy och
Slolden låkdcs genom fordelning erhåller nega^

tiv Elektricitet. Detta år nu i förra håndeliem

verkeliga tilftändet, af Harts * taflans nedvända

ftda^ och den flåndigt därmed förenade formenj

fkulle ock fä befinnas, om deffe delar kunde flvil-

jas ät. iVlen fom detta ej gar an, far man na-

ja fig därmed, at i förening underfoka deffe de-^

lar, och af formens forändringar fluta til Ijelf-

%'a Harts-ytans tilftand och de flere pä ofre (i-

dan uti Skoiden dervid föregående ombyten och
förändringar.

9. Fårjåket,

§. 4f, Sedan Taflan är laddad . Skoiden pa-

fatt, och Staten uttagen, lyftes hela Eleftra*

phoren up, och lägges med Formen pä et högt
tort Vin-glas Q. Fig. u. Utmed Formens
rand, hånges en liten prof-kula H , och i defs

granfiap ftålles två med contraira Eleä:ricite-

ter laddade glas-flaftor, J, K, eller en til den
åndan med dubbla beläggningar inrättad glas-

tafla, fom tecknas med Plus och Mims^ for at

lättare igenkänna prof-kulans, af formen emot-
tagne, eleftriO^a art. Följande ron och omftån-
digheter kunna då i akt tagas.

I. Hek Machmen til Form och Sköld finnes vara
tcb förblifva 7 utan alla tecken til Eleciricitet.

Man må dock af detta, vid alla laddningar
efter uttagen Stot, vanliga tilftändet, e] låta

forleda fig at tro> Harts-taflan verkeligen hafva

P f * f6r«

^ C^O Se Figurerne pä Tab. II, i förfla Qvartaku
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förlorat all defs laddning , och jemte belåggnitn-

garne vara uti nacyrUgt oele^riferndc tilitänd.

t)ett^ bedrägliga u^fcende andrår fig fnart, når

deUrne (kiljas ät, och bor endall upmuntra ofs,

at vinna en riktig foreftållning, huru dermed
tilgår-» at alU fyra med hvarandra förbundne de»

iar. Sköld, Form och bada Harts-ytorna, ehu^
ru alle med Eledricitet fårfedde, ej vifa nägot;

fpär deraf. Detta |r lå mycket nödigare,^ fom
alla de följande ombyten och forändringar en-^

daft bero pa detta tilftändei, Til den ändaa
far jag, af det fom åfvanfore om laddningar

fagt är , härvid antaga, och med alla följande

ron vidare betlyrka : at Harts. -taflan vid ijelf-

va laddningen ^ blifvit pä defs ofra fida fyld med
Syra^ pa defs nedra åt^r med Etd^ at ftorft^ de-«

\cn af detta foirad vid aflofsningen gått forlo^

radt, men at en god del ännu deraf blifvit qvar^

och utgör ijelfVa grunden til Eleftropharensi

verkningar. Deffe qvarblifvande ämnen åro i

föllkpmlig jemnvigt, at draga och binda hvai>

jfndra inom Harts-taflan. Men dä det måfta af

förra laddningen, genom helåggningarne, Skölden

pch formen bortgått och kommit til förening,,

(t hafva ock deife belåggningar , under d^nn^
dfvergäng , blifvit til flut genom fordelning fyl-»

de, med juft lä mycket ftridigt åmne, lom ytor%

4l^s qvarftadnande förråd likalpm velat, men ej

kunnat emottaga, utan genom blott dragning

Uti famma beläggningar qvarhäller. Skoiden in^

nehåU^r^^i^S^''^^^'^^^^'^ myckenhet fom qvar*'.

hålles ^f Harts-taflans, ofra^r^, Formen äter hy^f

ler en myckenhet Syra, fom af Harts ^taflanS

nqdra Bld binde§ pch qvarhälks. Penna ^x^^-^



jiing til de ytj belåggningarne ftäende Imnet^

fororfakar, at IjeUVa ytornas, ämnen mindre ver-

jca pä hvavandraj och alla fyra med omvä^^lan^

contraira Eleftricitet^r forfcdde d^l^r flä \

(ien jemnvigt, at ingen af dem röras eller lyf-^

tas kan, uta<n at någondera (kail fä ofverhån^

denj delarne antaga d4 en ny jemnyigtj men of^

Yerftottet rojes altid genom v^rkelig Eleftnci-^

X^iy fom nu m^d följande omftlndigheter når^

mare kammar a^ bevifas pch förklaras.

Anmävkn, Haraf forftäs, at Eleå:rophDren i

torr o^h klar väderlek ofta likafom af lig Ij^lf

återfår Eleftrigiteten , fom uti fuktig luft tyck-
tes vara aldeles, forlorad. Ty fuktigheten bi-s

täcker Harts-ytan läfom en med formen forenäd

ledande Sk51d\ fom binder men ej bortforef

kraften, hvilken, når dettJ^ otvcrdrag genom
bortdunilning yplyftes, ä nyo, vifar fig.

2. Så fnartt Skoléen lyftes ufi blir denfåmwOf

fiarkt pöfltiv ; loxmen åter erhåller i det fammM

ftark negativ Elektricitet. Fåres Skoiden emot:

formen X upkomm,er en flark gntjiax Prof-kulan fpe^

lar ocky fom vanligt^ af och anx imellan dejje med
^ontrcåra EleUxicitete^ fårfedde beläggningar.

Qrfaken är, a^ Skoidens Eldi vid lyftandel

flapper ofra ytans »S)''^^ hvill^en ialedes ftarkarQ

(iragev den nedra ytans Eld: denn^ Eld férmär-

ialedes ej (jvarballa Form^ens tordelnings Syr-o^.^^

\itan flåpper henne, at fritt lubreda fig uti Fotr-

men och gora den (amma^ jemte d^?QRikvip| be-t

finteliga luften 5
negany. -
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3^ högre SkåUen lyftes , ju flarkare hlifua

0ck dejfa EleBriciteter i hvilka y om delarne ej vid^

Z§^äSy dter i famma man afta^^a och forfvinmiy [om
Skölden fånkei ned pä Harts-tafinn. Ty delarna ver-

ka ^ tormedeift deras atmofpherer> eller den uti

lufrten föregående fordelningen, ännu på hvaran-

dra 5 men återtaga fin förra jemnvigr, når Skoi-

dens Eld å nyo får binda ofra Syran^ och dä den«

ne flåpper nedra Elden ^{^rnxm £/^^ fäfom förut,

återhämtar Formens Syra.

4, Om den uflyfte Skölden vtdroresy och derpå

eeleUrifk åter fdttes nedy förfvinner Tormens negativ

va EleBricitet ej fäfom fårut \ utan gör Skölden med

fg Negativ.

Ty fedan Skoiden miftat fin Eld^ kan denna
vid nediåttandet ej fylleft binda ofra ytans Sy-
ra j nedra Elden kan låledes ej heller indraga

Formens friade Syra, hvilken läledes blir beftän-

dande* Säfom nu nedra fidans Eld icke fuilkom-

ligen binder ofra fidans fyra, lå långe den for en
del, af Formens Syra qvarhälles, behåller ock
ofre ytan et ofverfkott af- Syra, fom uti Skölden

genom fordelning upvåcker den upkomman.de
vegcttwa Elektriciteten. På annat lått kunde
lågas v at Formens rådande Syra, genom fördel-

ning utdrifver Syran utur Skoiden.

f . Vidrores den på taflan nedlagde Skölden y fit

förfvinner å nyo defs egen y jemte Formens Negativa

EleBritiiety aldeles.

Ty når Skoidens fordeka Syra afledcs, til-

flyter i det famma iä mycken Eld, fom ofra

ytans Syra krafvcr^ at flåppa nedra Elden, hvil-

ken
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l^en da återhämtar den til Formen ofvergångne

Syran, til forrta jemnvigt*

6:0 Om fifjgret eller en afkdande knafp fattes nd-^

r^i intii Formen^ och Skölden lyftes up y Jlår ftraxt

en gJ^^ijla dem imellan : lyftes Skölden högre up
^
jlår

åter en gnifia^ likafå fker j om Skölden^ i flallet för
at lyftas högre up , vidröres ^ eller en gnijia lockas

ut pä den famma^

Skoidens Eld drager ofre ytans *?^r^, icke al*

lenad under {jelfva vidrörandet, utan ock, for-

medelft fordelning Uti luften eller defs atniQ-

fpher, til märkeligt afftand, fiift fvagare* vSa

fnart nu denne Eld flåpper ofra Syran ^ utbri*

ller Formens Syra, läiom vid N z. vifac är,

och kan dä formedeHl gnifta gä ofvef til -fing-

ret. Lyftes Skoiden högre up, lä verkar den
ock mindre pa ofra Syran, och Formens Syra

blir ytterligare fri, at gifva en ny gnifta* Det
famma mäite forden&uU iä mycket mera hånda,

når Skoidens Eld genom utdragen gnifta eller

vidrörande aldeles törtages, och defs verkan pa
ofra Syran läledes uphorerj denna Syra far da

friare verka pä nedn^i tlden^ hviiken tillika flåp-

per Formens Syra> at denna med en gnifta kan

gä ofver til andra i granfkapet varande krop-

par j och år detta, af Herr Abbe J^^ for gan-
ll:a iåiifamc anfedde Rönet, läledes en ren folgd,

af Harts-taflans laddnings-tilftänd ^ och delarnas

inbördes verkw pä hvarandra, formedclft deras

Atmofpherer. Man kunde ock betrakta Harts-
taflan och defs ofverliggande luft, läfom en en-
da kropps dä efter Richmans bekanta Ron^
^s%gQingea (fgm nu U Formen) tifar ftarkare
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Éledricitet^ lä fnart den ändra belåggnihgén
föm är Skoiden, vidrores.

7. Öf^ Skoiden ymjom lyftes up och fättes må^
^ch hvar gång vidrores^ gH'^^^ den ock hvar gång
tn ny gnijlä ifrdn ftg ; denna dr vid uplyftandet fo-^

fitiv y vid nedfättandet riter negatii) ^ och kan dennä
jliilnad bäji genom forbytte ddfken utur en fäSkål^
den fåfiad (fets ^ i Mörkret obferveVas,

Orfakén hårtil äter, kan af det, förii jST; i;

öch 4 anfordt år^ Utan fvärlghéc intagas. S Vara*
re at härvid begtipa år, ät

8. 'Defjé ijrän Plus til Mims afväxlånåe gnifiéfj

heller den > jom vid uptagändet och nedjättandet af
Skoiden drhålles^ dro- nu i det närmafte lika fiarkäi

dä äeffe jgfnftor förut , Under lika omfldndigheter i

när Formen var aflédande^ VllUjEorjok, 7» §. 30.

fä olike.

At hårtil finna gfUndeii, bor ded fkjlnäd, förö

ar uti foriokets tilltällning , .
nogä i akt tägas.

Pormen var förra gängen afedandej men är nu ifb-^

lerad. 1 förra fallet , kan vid Skoidens uplyf«

tande^ defs Syra bortgäj i det fednare ater qVat**

lladnar hon, larnlad uti Fofmen. Nedta ytänS

Eld kan läledeSj äfvén i fednare håndelfen, fria-

rare och hailigare förena fig roed denna Syra§'

ån dä Syrah forit genom fordelning titur Le*
darena, ftal farrjlas och '^ffondi^as: hu tager of-^

ra ytans Syr^a éndaft til fig Skoldeiis Eld^ i farri^

tna mån, Ibm hon Ilåpper nedra fidans ocH
denna Éld äter kan förena fig med B^örmens

f^ä. Således mäfte ock otra Syran långfammarc

Verka på Skölden , då Formen år afledande, ärt i
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ria déri år ifölerad och dcfs Syra år tilreds ät

förena fig med nedra Elden, latin ofra Syraa

iäledes åFven qvickare och pa en gång kan emoc-

taga Skoidens Eld^ och deilna SkoW med en,

qvickare gnifta gifva deft utdrefne ellei: ti'ia-

de Syra ilran fit^i hvilket, i vidrig håndelföi

cndall fker längSammare, och ttied en ftäfande

feller långvarigare ghift?^i Vid iipiyFtandet ål'

Skölden aitid pfitiv^ öch gifver dels Eld i ba-

da händelfer liku qvickt ifräh fig^ läledes kart

den vid nedfättandct upkommande gnillan^ tne*

ra likna de förra ^ nå^' Forrrieh år ifolel-ädi, an

da den är afl^^dande^ och propägation uti och
til Harts-t ifl^in Hcer langrammare. En trögare

tller qvichare fortplantning . men ej jjelfvä de åfver^

gående ämnent olik^ myckenhet y dr fåledes orfak tit

forendmnia hrydfåmma.fldlnad) Tom V)d for ila på*

leendet fkulic tyckas itrida emot ijciFva fordel*

tiings 'grunden^

i o Fårfoket

^

46. Inrättningen af detti furfok åf aldé-

les lika med det nåitfofegäende ; men dä vid-

rördes ]Pormen pä intet iått, fdm nU ftal fke^
for at finna hvnd ändring deraf upkommer.

I Sd fnart Skélden lyftes i^p i blir TorWien Ne^
gätiVf och med dcis ElcLitricitet^ kunna alla van*
liga experimentera näftnn lått uc, ån rhed Skol-^

den anltålla^^ i fynnerhet vifas lätta kroppars fo-

relfet ganOca behändigt^ och med en ifrån För*
méhs kant nedhängande krok, kan SpiritUS vi*

ni lått itändas ju högre Skölden lyftes Up^ ju fiaf^^

käre blir ock denna EteBricitety öch kuntiå fiera (fnä

gnllior efter hand derpd "vid lingfäni lyjtning erhdl*
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las ^ med mera ^ hvartil orfaken rgdaii år anförd f

men nu följa nya omftåndigheter.

2 . 0^ Formens. upko>nné JStegåtim Ek^ridtei gÉ^

mm 'Vidrörande fortages > forblifver den uti ftt oek^

Brifka tilftånd% få långe Skoiden hänger fiillå
^
ty fe-

dan Formens fria Syra blifvit bortförd^ ellef

littare^ utur fingret äter år måttad med Eld^
kommer Formen i naturligt tiUländ ^ år oele-

ärific^ men eger ock^ fotn vål märkas hbx^ tm
rderä Eld än förut^

5. Nedfättes äter den fofitlvå Skölden öijidrordi

erhåller Formen flraxt ny Ele^ricitet y hvilken dock

ejfdfom förut är NegätiV utan "^öjitrv 5 hvarfo-

re ock Skölden 7rd ej mifier ^ utan behäller defs 2^^*

Jltivä Eleclricitet, Ty när Farmens Syra afle*

des 5 forenar Harts-ytans ofra Syra Irg med ne*

dra fidans Eld ^ och hela inrättningen år at an-

fe^ fom vore den uti naturligt tilftänd^ och
Skoidens Eld deruti upvåkte ny ElcÄricitetj di

defs Eld, fom binder ofra Syrail^ utdrifver ne-

dra Elden 5 och gor at denne tager til lig Sy*^

ra utur Formen^ famt friar och utdrifver deit

Eld^ fom vål gor Formen pofitiv, men ock ge-

nom mocverkan häller Skåldens Eld tilbakars ^

.

at den ej fylleft far förena fig med ofra Syran^

utan til en del qvarftadnar i Skoiden och gof

den famma Pofitiv 4 hvaraf tillika begripesi at

4* Om Skölden äter lyftes up , denna ÉleSiricilet

uti Formen å nyo förfvinner och drager fig in uti

Formen, Imedlertid är märkvärdigt^ at

f . Om pofitive Skölden fattes ned^ fedan Formeri

blifvit vidrörd^ och nu af Skölden hälUs Pofitiv 9 och

mdfi
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^än åå viårér-er Skölden > élkr fortaget defs ÉleBri^

titetj Tnmfhås väl Tormens pafitivå tiljfåni något ^

men féf(vinner ^' -åldeks ^ ntan qvarjiadneir fot
dek

6. Vplyfte^ ^'tef åeii vrdråråä Sholien^ fZrpuin^

'fier detta öfk/erf^attjämväl 5 Men éterkömmer^ fåfnart

^Skoldeny fam under Hftmngen vifär fg ^aftiv^ ned*

léttes^ vth i^ipet (it Ipofitivä -tilftmd^^

Detta iiliä ofverftöct af pöfitiV Elektricitet

Uti Formell fértjenar upmårkiatnhet. Offakeii

därtU åi*^ at når Skoiden Forft lyftes lip, dra-

ger val ifrå Syra'^ til fig hedrä Éldeti-, och der*

igenom friar Formens öyra^ nren kan^ !ä låtigé

Ucnna Syra Itär qvar Uti Fornnenj ej fylicfl bin-

öa eilei' draga til fig iä mycken FJd^ forH dl»

i^enna "^yX^ aifledes génörii vidrörande^ öch Utur

fingret måttas riied ny Eld , hvaraf den nedra

Harts-ytan tillika indrager iä mycket 5 iom of-

re Syrans dragning kråfver til full jåmnvigt och
iriåitning. Ucj nedfa ytan oth Formen år lale-

des nu m'e'ra Eld, än forut ^ dä öfra Syran ^ ef-

ter Stötens uttagande^ var bunden af Sköldens

Éld. Denna Eld utdiifves nU öch blirhi^ nit

Skoiden acer nedfåttes^ öt\\ ofra Syran a nyö
af dcfs Eld bindes. Men Formens torra Syra
år bartford öch nu ej tilråckelig at måtta all

denna Eld 5 hvilken fåfdenÖNull ej heller full-

komligen fläpper den ofra Syran ^ at draga aÉ

fig Skoidens Eld^ hvaraf en del qvarftadnar öch
gor Skoiden pofitiv^ borttages nu denne Eld
frän Skölden^ la uphorér vål ock defs dragning
å ofra ytans Syra 3 hvilken lälcdes ftarkare ver-

ar oeh indrager nägot mera af nedra Elden 5

^ * tam
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men fäfoTn Ijelf af den uti Skoldeil ännu bcfin*

t,eliga Elden, redan til ftorre delen bunden, ej

förmår at draga äc fig eller binda nedra Elden
fullkofT>ligen 3 forr ån Skölden a nyo lyftes

up5 och ofra Syran laltdes kan läfom förut utof-

ya hela defs kraft, pä de ncdra delarnas Eld^
dcrigenom äterliålla deras, genom vidröran-

det i denna ftällning, antagne naturliga tilftänd.

7^ Lyftes skölden til en vifs hogd^ fafom / tllet

6 tum ifrån Taflan^ och Formens då ufkömmtlnde

negativa EleBricitet genom vidrvrnnde fortages f för^

blifver ock tormen oeleclrifk-i jå Llngo, Skoiden år vid

denna bogd; men dragés Skélden högre y eller fdn^

kes långre ned ^ blir lormen flraxt eleBrif^ , dock pä
Qlika fåtté Om Skulden lyftes y blir Formen negativ ;

men fånkes hany blir Formen fofi'tiv\ och dejfa om**

byten af EleUricitetens art , följa tått och fnållt pä
hvarandra

^ fä långe Skölden oförändrad behåller jtt

fofitiva tiljtånd. Formedelit den vidhängande

Prof- kulans H fpel och ombytte dragnings nu
til den ena, nu til den andra af de olik artade

ladd-giafen 1 kunna deffa ombyten pä et

lått och nöjfamt (att i akt tagas.

Detta efter utfeendet inbundna ron, år fam-

manfatt af de föregående. När Skoiden forfta

gängen lyftes; utbrifter en del af Formens for*

delnings Syra, IX. z. X. I. Når denne afle-

desj ärhäller nedra Harts-ytan och Formen of*
^

verflodig Eld. X. 3. f, ö. Lyftes nu Skoiden
'

högre up^ vifar fig och utbriller Formens of-*

riga fordelnings Syra, IX, z. ^. Men fåttes den
längre ned*, utbriller ock den genom vidrörandet

ofvergångne ofverflodiga EldeU) X. 5* f. 6.
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öm EleBrifld kraftens fårJlQrmi& uti

§. 47. Jag har tiu anfört de l-oirnåmfta Roii

beh ömlHndigheter^ fam vid Eledröphören^ til

Uplyshing om Mechanismeil aF defs verkningar^

kanna i akt tagas. De vittna enhälligt om det

uti den laddade Harts^taflan eftef Uttagen Stot

qvärbhfvatide laddnings och fördelnings- tilftän-

det^ hvaraf alla dervid ffSrekommande Pheno*
tnener^ til de minita omlUndighetei^ utail til-»

hjelp af nägön låifkild Vis vindex^ kunnat hår-

ledas och förklaras. Det erlda, fohi ytterligare

torde efterfrågas^ h' fj^lfva orfaken Hl dettä ladd^

h:rgs- öch f6rdelnings -1Uftändats idn^variga befiändig^

het} dertil har jag väl ock redan uti det fore*

gående pa flere ftällen fvarat j men vill gehom
några förfok^ om dennå ÉkBricketem fullkomtigå

förjUrandé) ytte**ligare utreda förhållandet deraf*

ii^ Forfåket,

§. 48. Electrophoren laddas i Stöten Uttä*

ges| hela Machmen lyftet pä un glasfot i Sköl-

den lyftes Upi dä år Formen, fom ofvan fagt

år, ftarkt Negativ, öm nu Skoiden föres af-

fidesj och 6fi'a Harts-ytan, utan gnidning, nå-

gra gånger ofverfarcs med en fin fpets^ eller

hvalTa kanten af et tunt metall-bläd, gor detta

ftraxt den mårkeliga verkan, ät l. tormens Ek^
Bricitet til ftörflä delen jlockiiar och fårfvin^er y och
2. fjelfvä Harts-tafians förrä égenfkaper likafom pä
en gång hlifva förflorde j ellef dtminftone^ mera ån

genom längfta bruket ^ förfvngadeé Detta rones^, lä

Inart Skölden å nyo päföttcs och defs Eleftrici-^

% tet j
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tet, efter uttagen (lot, underlokes, men knjipt

någon gnilta vidare deraf kan århällas.

Spetfar gora lalcdes enahanda verkan, Tom deti

pofitiva Skölden, når denna ä nyo (IXv 3.) ned-

lånkes pä Taflan, oCh Formens Eleélricitet der-

af forfvinner. Men fkilnaden år, at denna Ele-

ftricitet äterkominer, iä fnart ftolden lyftes upi
rnen nu genom fpetfarne finnes vara aldelcs for-

Hord, Oifaken i bada händtifer år,^ at ofra ycani

Syra måttas nred Eld, och därigenom foriåttes

i naturligt tilftand. Men denna Eld följer den
ena gången äter up med fin Sköld, och flåppef

den Tamma ej.* men flapper deremot ganfka lätt

den hvafia fpetfcn, och gär verkeligen ofver i\\

Ijelfva Harts-ytan at förena fig med defs Syra.

Denna fkilnad tyckes äter endaft bero pä krop^

parnas olika fkapnad, Når Skoidens och Harts*

taflans parallela ytor möta hvarandra, qvarhäilas

de ftridiga åmnen å ymfe fidor med lika ftyr*

ka. Dcfla ämnen draga hvarandra dä punö: foi*

puncSl, men läfom fiarkare lådande vid deras re^

fpeéliva kroppar ån vid hvarandra, följa de ock
vid fkiijandet hvar fin kropp. Hvaremot ^ når en

livafs fpets möter Harts-^ytan, år ä den ena fi*

dan mindre tilbaka hällande materia än pä den
andra ^ den uti fpetfens ytterfta punå: befinteli*

ga Elden, kan fordenfkull^ genom Harts- fvrans

ofvervågande dragning, flåppa fin fpets, och gå
ofvcr til verkclig förening med denna Syran ^

mätta .och derigenom likafom forftora den fam*

ma. Med tunna metall - blad gar detta än for-

tare, når defie flåpas efter ytan, och läledes ge**

nom fördelning ai: ftorre y^or , ymnogare Eld
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famlas at afflyta igenom den hvaffä kanten. Har-
af fes tillika orfaken, at forfoken med Ele-

ftrophoren ej lyckas få väl, når tunna och hvaf-

fa metall - blad brukas, i ftålle for den våi af-

rundade vida Skoiden, Ämnets ofvergäng bart-

blandar dervid och minfkar den rena fordelnin-

gen , fom år grund til Skoidens Eleäricitet,

och nödvändigt e- fordrar, at Harts -taflan be-

håller en del af defs förra laddning. Egde Harts-

ytan en formäga at vid blottandet ätergifva,

fivad hon vid betäckningen emottagitj la borde

denna nu, med fpetfir och tunna ytor, ytra fig

och gora det famma* Ty hvad hindrar, at ju

en lått gifvuide fpets eller kant, lika tä lått

ater fkulle emottaga, fom förut aflemna eleélrir

fta åmnet? Men nu finnes ytan behålla, hvad
hon verkeligen af fpetfar farj och qvarlemna äc

vida Skoiden, det fom honom ej fråntagas kun-
de. Verkeliga fkilnaden imellan ofvergäng och
fördelning, uplyfer fdrdenllull båft, huru hår**

med tilgar.

1%. For/oket

§• 4p. Eleclrophorens kraft forflores aldra-

låttail och fuUkomligaft , fSrmedelft det lilla

ladd-glafet, fom förut til defs forftärkande blif-

vit anvåndt. Vid denna forftårkning i akt togs-,

at altid den fidan, fom var likartad med Harts-

ytans forfta Eleftriqitet, lämpades fil den fam-
ma, fSr at aflemna alt mer och mer af famma
flags åmne. Om detta våndes om, och glafets

olik-artade fida lägges pä taflan^ forokes defs

kraft lä litet derigenom, at den faft mera gan-

ika fnart, nldeles forfvinner. Orfaken ar, at

Q. 5
g^a-
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glafets andr^ fida, i ftållet for t- e, mer*i Syr^y

aflemnar verkeligeri E/4y och devigenom mattar
den uti hartfet qvarltäende Syran^ iamt foriauer

4m r^mm^ i naturligt lilftand.

§. fo. Detta prof anftålle^ låkraft med cz

litet ladd-glas, \'oft\ ej pä en gång, utan efter

hand forftor^r Taflans Ele<ftriciret, Ty,årgla«
fet ftort, och rncd Skölden ftarkare laddadt , åa
til Harts-ytans niättning fkuHe årfordra^, hån-«

der ganlfca lätt, at dels verkan ej rtadnar vid

blotta roåttningen, utan formedelii ofverftottec

af defs kraft
5
upvåcker och meddelar et ftridigt

tilftändj och i ftållet for defs toriiorda negatH
va tilftänd, gifver yran en pofitiv Eleftricitet%

Ty fom Skoiden ej genom öivergång irran taf«

lan
-I
utan genom fordelning utur vidrörande fing«

ret, erhåller defs Elektricitet, kan den ock til

forftårknings glafet aflemna mera forrad, ån ijelf-

va Harts^taflan v^rkeligen egerj låledes bådo
lläeka defs förra och deruti tillika upvåcka en
ftridig Elektricitet. Detta kommer ganfta val

ofverens med vår antagne Theorie, fom tiifkrif^

ver Eleftrophoren en qvarftående laddning, hviU
ken pä detta fått genom contrair laddning kan
blifva forftorcl, när åmnet verkeligen går ofver

til eller ifrån Harts-ytan men ej genom blott,

Uti defs beläggningar, Skoiden och Formen, up^

våckt tordelning, kan eller bor forfvinna. Kraf^

tens beftåndighct uti Electrophoren beror iåle-^

des på bibehållandet af denne laddnings- reft, och
har ingen annan grund eller egenfRap, den
ftarkarc dragning, hvarmed Hartfet, lika med gla^

peh andr^ OJindr^ ledande kroppar, qvarhåller ek^
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£trifka materien, och derigenom är flvickeligt

at hyfa en (tor mångd deraf 5 uun fammanflyt-»

ning , fordelt pä dels motfvarande fidor. Jag
torde fordenftuU af hela den föregående under-

iokniiigen få draga följande allmänna Jlntfatjer^

|. Eleélrophoren bor anfes iäfom et ladd-

nings forlok, och alla defs verkningar, af den
eher uttagen Ståt, uti Harts-taÖan qvarftående

laddnings -re (len hårledas.

z. Skoidens och Formens vid aflofsnings-

föreningen upkomne, och vid fiul jandet ifrån

Taflan fig yppande Eleftriciteter, blifva icke

genom verkelig ofvergång ifrån Hartfet de(ra

delar meddelte, utan hafva (in uprinnelfe af den
uti de(ra ledare inom Harts- taflans atmofpher
foregående fordehiingen.

3. Til deras forklarande behofver låledcs ej

någon (årfkild ny och egen kraft eller Eledri-
citas Vindéx antagas, dä denne kraft, (äfom en
prfak betraktad, ej annat är, ån den uti ele-

élrifka kroppar qvarhålhie eleftrifka materien,

fom utan verkelig ofvergång, å(tadkommer för-

delning uti andra närliggande kroppar.

4» Denna ffcilnad, imellan elc(n:rifka ämnets
blotta fordelning och verkeliga ofvergång, åt

allmän och, vid eleftrifka Phenomcncrs for^

klarande, lä mycket oumbårligare grundfats,
lom de(re derigenom reduceras til cn ofver alt

likformig och enkel mechanisme, ja! hela läran

om Eiledriciteten til et enda Phenomcn,

f. Hvad företräde Herr Franklins af adel

enkelhet lyfande Theorie om CQutraira Elcctri-

<X 4 ei-
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citeter, altid behålla n)I\ tyekes likväl den, af
pu Fay aldraforft päfyftade, af Herr Symmer
ater vidrörde 3,

Herr PuiEaxt^ måltcrligeri

utförde, fann- af mig lä väl for detta fom den-^

na gäng nyttjade Theorien , om ^v4 {drfhihe cle^

^rilta ämnen^ äfven ganfka väl pafla fig til aU
la Phenomeners fovklavande 3^ hälft denna, lom
c] annat år, ån en fördubbling af Franichns, U-.

Icaforn pä en gang innefattar det hiifvudfakeli>«

gafte, fom af andra til deras utredande blifvit

iipgifvit. Eleétricitetens flägtfkap med Elden
torde ock, med tiden, nårmaft på denna väg btif^

va updagad, och tor hända finnas bero derpä^

ar fammcL ämnen kunna y dels ingå en fa(l förening

pied andra materier y dels y ännu låf^' och f^änjligej^

Qmgi(va; dim oih fylla deras po;rer,

f f. TU flut far jag ibland de forfök, fom
med Elefitrophoren kunna anftällas, anmärka na--

gra, fom vid defs bruk kamma til pafs. Oni
flera Ele£iropharer A, B, C, D trlredas, och
fedan en deraf t. e. A blifvit laddad, defs Sköld

brukas at Ladda den' andra dennes Skald äter

at ladda och ia vidare Skalden af C at lad-*-

da finnas defTe machiner och deras Sköldar

vexelvis ega contraira Eleö^riciteter : var A po^
fitiv^ tä år nu B negativ, C äter pofitiv mea
D negativ f* v. Tvä dylika machiner kun*
na ock vexelvis laddas den ena med den andra,,

och ftridiga Eleftriciteter läledes uti dem längQ

erhållas och vara til hands. Göras nu deffe gan-
fta fmä och behändige, (ä komma deras Skol--

dar vid alla eleétri&a underlokningar ganlka väl

%\\ pafs;^ at dcrm^d i forel^ommande båndelfer
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undcrloka och profva Eleftricitetens art, i ftäl-

let for de vanliga gins och fvafvel - (långerne^

hvilkas kraft genom förnyad gnidning mätte up-
våckas. Herr Volt a kallar defle i ma machi"

ner, £fploratori%^ Profvare, 1. p. lOf. Harts«

ytans polirar bidrager något til ftarkare verkan.

När denna genom långvarigt bruk är forlorad,

Ican den, utan ny omfmältuing, återvinnas, om
fjelfva Harts ytan häftigt föres ofver en god
l?ol- eller flamm-eld. Dcrvid har et artigt roa

förekommit mig, föm tydeligen vittnar om det

uti deffe tafior qvarblifvande laddnings-forrädetj

och leder, tor hända, til flera fcrfok. Såfom
nemligen den mot Elden vända Harts^-yran fnarÉ

blifvcr f?yrande^ och i detta tiUland propage-'

rar Eleftriciteten , lä opnas ock derigenom en

ledande förening eller Cirkel, ifrän de inre än-

nu ofmålte delarne, til formens rand, hvilkea

låfom en päfatt ftoid ofverforer defle delars qvar-»

hällne laddnings-forräd. Denne ofvergang (ker

Uti den halffmähe fegare Harts-ytan 5 hvilkeii,

dä den häftigt kallnar, behäller tydeliga intryck

och figurer af de vägar, pä b vilka eleftrifka

materien trångt fig fram, och hvilka til alla

delar likna de ifrän pofitiva kroppar uti mörk-»

ret utbriftande greniga och fladdrande lys - bu-^

fkarne, med hvilka intryck nu ock den med'»

lerfta delen af Harts -ytan, år rundt omkring
emgifven, pä famma lått, fom deffe figurer vi-

la fig pä Harts-ytan rundt omkring Skölden^
uti det fina dambet, fom längfamt faller pa
machinen, når den far ftä orubbad ftilla pä fi?

rum. Det greniga utfeendet af deffe intryck gif-^

ver tilkåmia^ at ekctrifl^a åmnet delar fig och

af «w
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titi (pridda ådror eller ftrias likafom letar fig

våg igenom den half-fmalre och haU^ledande tr\z^

teripn, och formodeligen uti luften foi häller fig

pa famma fått, faft inga intryck derÄådes c^vat^

'

plifva efter defs vägar,

BESKRIFNING
Pd CIMEX paradoxus y en ny InfeB

ifrån Caput Rona >

af

ANDREAS SPARRMAH^
Med. Do<äorc

Under flera veckors viftande uti en Afritanflc

oken
5
belägen vid pafs Zfo timars ref^

fran Staden Cap, förekom mig, under dagligt

jagande ibland iäHfyntare djur, mycket, fom bä*

de väckte min forundran oph vettgirighet. EJc*
phanten, uplyftad pä fnarare lagt 4 llplpar ån
totter, hogil af alla fkapade djur pa det torra ^

trampar de tätt hopväxte tovncp^ {év^Jmf^^ Jfri^

camm i^c\) under fina fötter, upry eker träd och
buftar ofta med roten, och rödjer läledes nyt«

tiga vågar for de fmärre djuren, pä annars otiU

gängehga ftällcn ; men Ijelfva defs tiorlek gor
honom til et båttre mal for Skyttens oga : defs

ofanteliga kropp gor honom obeqväm ar taga

falt pä Jågaren, fom til häft^ uti opna flåtten,

pä en varm dag, vägar antalla honom ^ har

Skytten dä tiUäUe, under {kermyt$landet , at

ftuu-
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y

llundom fly upfore någon hogd , lä år han lä-

ker nog for det (lora obåkets förföljande, hvil^

dock til flut, oaktade all fin ftyrka, mäfte

tumla til jorden, ofta for en enda kula. Uti
härvarande floder och äar gömmer fig om da^»

gen HIPPOPOTAMUS amphibius. Nog var jag

nyfiken och pickhagad, dä denne Beften, knapi;

mindre ån en Elephant i Itorlek, flulle upklif*

va ur vattnet, at beta pä grås- vallen, darell jag

nattetid for forfla gängen var pofterad i förlät,

täet vid defs våg. Det var ock artigt at, p|
50 lleg nära, Itjåla fig pä den half blinda RHl-
NOCEROS, och faltän jag felade uti at gifva

honom et dödligt fkoit, dock kunde fmyga mig
undan defs efterlnokande. Det blefve for vid^

loftigt, at nåmna det nojfamma, fom kunnat fo-*

refalla pä jagten bland Bufflar, de lå kallade

vilda Beftar, Vildfvip, Lejon, Tigrar, Hyae-
ner, 2-ebrer, Vild-haftar, Viverrse, Jaekhalfar,

Rådjur af flere farter &c, alla undransvårda
verk af Naturens Måftare» fom i fin vishet for-

ordnat, at hvJirken den enas grymhet och ftyr-

ka, eller den andras fi^iabbhet eller lift, kan
iria dem frän at duka under for det ftorfta Rof-^

djuret, Månnifkan. Dox^k mätle jag bekänna,
det aldrig nägot förekom mig iä undransvårdc
och förnöjde la min nyfikenhet, fom et litec

kråk, denne CIMEX, fom jag hårppicd far fop

KongL Acadeniiien beftrilva.

Jag hade middags - tiden pa en varm dag ,

imellan qviftarne at en buflcc, undanftuckit mig
for den odrägliga fölens hetta ^ intet väder an-«

dades, afp-lofv^]^ ikvAh hår varit ororiige, dl
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Jag tyckte mig fe et litet ftycke af et blek-

nadt och hopkrumpet lof flytta fig ifrån fit llål*

\t\ jag lopp hårtill 5 och knapt trodde jag mi-

na ögon, dä jag iåg det vara et lefvande kråk.

min Floljeflagare, Herr D. Immelman, dekog
i min glädje och forundran, famt; med mig be-

Icånde, at detta var et ibland de befynnerligafte

verk af Guds finger! Han fatte fig fore, at få-

fta fin upmårkfamhet pä alt hvad liknade torr^

blad-fkårfvor, til at finna, om denne hade fin

like. Det lyckades honom at blifva ofvertygadj

det var forfte fundnc ej var något mifsfoller^^

uran hade fin make. Vi betraktade defla krå-^

kens flvapnad , och kunde ej noglamt prifa Ska^»

parens Forfyn, fom uti deflas byggnad och färg

begäfvat dem med en egenfkap at vara dolde

©ch okande for fina förföljare. Knapt lårer nå-

gon af defs flågre mera blifva uptackt och oroad

nf männilko-hand, lä framt icke framdeles nå-

gon annan Flug-fångare flculle komma pä defi"^

ftållen. Om ock ånteligen nägon gäng var Ci-

mex paradoxus, af det ftarpfynte fogel-ogat, fkuU

le uptåckas vara lefvande, och ej en lof-flkårf*

torde dock den lilla fjådrade fienden lem-

na fit rof i fred, dä han pä tungan fär kanna

Infeétens mänga taggar, Eger dä detta kråk in-

gen annan fiende och förföljare, ån Natur-for-

Ifcaren? och i det fallet, hvad vigtigt värf bar

det at uträtta i Naturens hushållning? Men jag

fär nöja mig, at for det närvarande betrakta

iårfkilt hvardera af defs delar. Se Fig. A* B.

C. Tab. VI.

Mrgen bkk-gul, något ftotande på brunt.
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Sterlekeni, vid pafs f tum lang^ upftaende

bräddarnas ofverite kant llciljde nägot

mer In J tum 5 vid deras bafis | mm.

P'ingarne hopfällade pä dcfs pkcta rygg., la*

lom på Cimices*

SciiteUum helt litet*

Röjlrum fträckcr fig til middelen af abdo*

men, har inga taggar.

^ntenndi måft fä langa fom hela kråkét^ dé*

rås forfta led ftadigare, mycket taggiga

med framc^t ftålde taggar , de ine medlerfte

iedef 'tråd-Formige ', ledgangéfi dem i mel*

lan knapt mårkelig. Ytter fte ledtn helfc

kärt, klubb-lik.

iliifvudet med framåt ilaende taggar^

thorax med en iipftåcnde tunn , måft J tlini

iiög brådd , hvars ofra kant fluttar tram*

åt, dcfs främre och efter fte utrundade^

rn£:d taggar på alla delTa kanter och inrö

fidan af bråddarne; yttre fidanår en våf*

'nad af uphogda llrek.

'éhdomm Mtiåtx kolformig, med en nid tag-

gar pä hvar fida, up.cil platt famt nagoÉ

högre bräddad än Thorax. ^räddcHsfråm^

fie ut/kött är helt kärt, med fpiifigc up-
lläende horn j två medlerfie lika ftore^

aflänge, men otvantil bakat brcdafe^

trubbige. Uftcrfie utfkottet inåd horizon-

tek, rått bakut ftäende, är iliihd och lan^

€ett4iktj alla defTas kanter äfo nog tag^

gige. Vfhogde fiårre firek gå imellan ut*
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flcottens afdelning pä middclen af bfed^
den ned til kolen* Vdfnad af fmärfe firek

dkr ådror år ofver alt fsm på ThoraXé

Låren mycket taggige* .

HYDROPHOBIE,
Som dödat mom 48 tmar^

af

JOH. L, ODHELIUS,
Med. Doaof, Affeflbr*

Lyckligt vis, åf denna gryttima fjukdom fåll*

fync i värt k. Fädernesland, hvartil Clima*-

tetj> tempererade beflcafFenhet mycket bidrager}

ty fträng hetta, brift på vattert eller ock orenl:

vatten, famt rutten eller rotande foda af Ani^

malier, lära utan all tvifv^el vara de nårmafte

orfakerne til hundars, vargars och andra k6tt^

åtande djurs anftickande, hvilka fedan fmittä

bofkaps- kreatur och icke låUan månnifkor.

Vi Te lä iållan dylika olyckor träffa månni*

flcor, at ingen enda ladan händelie blifvit up*

gifven til K. Academien, alt fedan defs bor*

jan) icke heller nämner Herr Runeberg (*)
*at nägort enda dodt i denna hifkeliga (jukdom

pä 8 är, ifrän 176(5 til 1775 inclufive, äfven

fom Herr Lif • Medicus Dalberg gär denna
pla*

(*) K* Vet. Acad. HandL i77f ?• ^^^^
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pläga med ftillatigande förbi i fit C\å hällne^Tal,

om värt Climat.

Nög hafvä da öch da ryck ten Upkommic
t)m ladjne olycks - håndelfcf ^ t. e, IJJii men
fällan är nägon låker cafus blefven bckanr»

Framlcdnc Herr Archiatern och Ridd. Ro*
SENslTEilv beråttadt endaft nagiM fa verkelige

håndeller under hans vidftrackta och länga pra*

étique. Forledet ar hade Hefr Lif-Med. Doft.

Mariinau och Herr Prof. D. Bé^gius tii^

fållc at le en enda dylik ^ pä en Trägärds - mä-*

ftart hös Köpmannen Herr KiisEL, fom ock
dog, under mycket lika fymptomer med den^

fom jag nu tar mjg frihet f6r Kongl. Acade*
mien upgifva^ hvilken hogftbedrofveliga hän*

delfe mig lä mycket mera torde tillätas fä be*

råtta-, fom jag dels med egna ögon fedt alla

fymptomer^ dels lä nöga utfrågat alt hvad iom
föregått, innnn nägot hunnit glömmas, at K.'gU

Academien fuUkomligen kan trygga fig vid fan-

färdigheten häraf.

I
» ^ R . - . en hederlig Mans Son , om

när, klagade fig öm morgonen, Midfommars«
dagen d. 14 Junii 1777, ^^'^ ^'^^^ ^'^^^^ i'^^

fte dock med Foräldrarne ut pä Djur -gärden^
öch tilbringade dar- hela dagen j d. var han

nä-

(*) Märkvärdigt år^ at den ftore Engelfke Låkafen
M-EAn fager fig hos de fiäfte Hydrophobici hafvä
oblerverat • at de fpafmer fom fortgå^ gemenligen
vifa fig vid FuUmänan, defs Opera, Parif. edit*

p, 9U Vid denna cäfus, klagade Golfen fig fjuk

3 dagar efter Fiillmänen; men hVem vet ^ om icke
han förut kant nägot ondt^ ehuru han icke klagat.
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något (jokiig, dock ej vårre, ån han 5 föM
Var af et fynnerligen lått och glade finnclag^

dagen derpä, Torsdagen d. iCy^ gick i Skolan^
och vid hemkomften om aftotien endaft bekla-
gade fig ofvet' eii ömhet i låren», hvarföre of-

ver natten päbdcs enferviette
,
doppad i väritid

åttika och-brånvin. Följande riiorgön d?. 17 fa*

de han fig mä väl och giek äter til Skolan^
men klagade under vågen, emot Hn vana , of-

ver trötthet^ lalle åfven^ fäfom han plågade^

men var ovanligen modfäld och tungfinnig, och
foni han om aftonen klagade ofver magen

^
gaf

Modren honom et infufum Sennat, fom laxera^

de braf^ ända inpå formiddagen d. å8^ dä haii

om morgonen drack Thé; men emot middagen
får han en ftark trängning til ftols, friger hä-

ftigt ilp och (kriker til: nj i jag fitk png i brå^

fiet och fnyftningar^ hvarmed han mente en trång-*

fel i broilct och fi^ärighet at draga andan. Soiii

han måile hjelpas på natt- fiolen ^ trodde Mo-
dren honom vilja fvimraa^ och bod honom haf*

re-foppa at dncka^ men han kunde ej taga dert

émor, utan nekade med ifver, vifte fig fkråmd

öck blef helt underlig til upforaiide. ^^oljändei

natt fof han oroligt^ blef våckt af buller pa

gatan ^
iprang halhgt up och klagade ofvef iiE

broil, där han fade (ig hafva fnyftnlngar^ farhÉ

hall i riiagen och fidan, begårte ock fjelf^ aÉ

jag fkulle blifva efterlkickad, och at ådten måt^

te opnas. Den 29 Juno kl. 10 f. m. kom jag

dit 5 dä jag fann honom fittande pä ert llol^ med
bifter upfyn^ fpasmodiOce dragnmgar i kindbe-

nen ^
pulfen var nägot hog, andedrågten (äfom

Vore han p.i vågen at blifva ftrypt, klagade of-^

ver
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ver ftark hufvud - vårk och at haft Voire la

tädd. Jag belåg munnen inVårtes, dar alt

fyntes frifkt , utom uvilk^ fom var litet tad och
fvuUen^j ttmgan tat ren^ men nog rod^ anfik-

tet var foriMldt och rédiåct, talet kärt^ häftigt

^ch atbriitit ^ och han tuggade nedre lappen.

Modreii klagade», at Öoflen var iä bciynnerlig^

t)rolig 0ch viile intet dricka^ öahfedt han iad^

lig vara torrtig; jäg mifstänkte dä Rabics^
bch bad Mödreh i min oårvato forloka at gif-^.

Va hoiiom The^vatteh^ men viiå älyneii dtraf^

pä långt häll
^

(log han cttipt m^é bagge hån-
derne och fade med arvfkri, tit han kunde
dricka, då ock Vildhcren i anfikret okades. Pi
flere Modrens boner^ tog han et l^he-Ikedblad

The-Vatten i munnen^ men grinade och f|)otta-^

de fti-ax ut det igen. Jag frågade^ om han
Vore biten af någon hund, men både han och
Modren nekade, utan trodde hon, at tjöfleri

liemligeh fallit i vatten, emedan han Varit gan*
Ita yr och öforvågen, och deraf fatt denna
i-åddhöga for vatten^ hvartil dock han aldcleÉ

itiekade-

Åderlåtning förördnade^ Äfakt arröeft, och
jag bad Modren höga fråga efter, om galnä
hUndgir fiinnits i hiifet eller granfkapet, ititd

Ihvilka han åtminftotté kutide hafva lekt. Efter
fhiddageli kL 4 kom jag igeh> ådreh Var opnäd
il. II ^ och vid pafs 4 Unce tagne, fom voro

utan

() Urinen Var klar citroh^färgad , med m ljus fty
utij nägrä timmar före dåden.
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utnn crufta inflammatoria : fymptomerne hade
forft litet faktat fig , men blitVit redan fmånin-

gom vårre 5 och voro nu okade med en lä llark

råddhoga, at han talte Sngea korbma nära tii

.fig, knapt fina egna Foråldraf
^

ej hcilcr at män-
ga voro i rummet hos honom, utaii vyie haii

hälll vara alleiia^ fade ock ^ af fig ijélf, at all

fansning ftundtals förgick honörn. Nu berät^

tade mig Modren, at hon efterfrågat och fatt

veta, at en Iken knå-hund, fom GöiTen ålfkat^

for kart tid fedan blifvit fjuk och dodt d. ii

Junii. Natten fore diSden, hade hundeh legat

hos honom i iångeli, lAafom altid förut ^ tncn

han hade varit nodlakad at binda honom , eme-
dan hunden^ var fkygg, vild, och kändes ej vid

fin husbonde, hade ock haft ryckningar, tug-

gat fin tunga ^ fraggats om rtiunnen och fedc

galen utj Gofien hadcj Under hundens liiikdom^

fom päilod nägra dagar, burit $ hsiiterat och
formodcHgen kyft honom, emedan hari for an-

dre beklagat fig cfver hltndens ftinkaiide ande-

dragt. En vecka dereher, ljuknar en annäii

dybk liten hund i famma hus, pä (amma iåttj

och dog d. 2.6* Junii-, men forn denne hörde an-

nat folk til^ hade Goffen ej hanter^tÉ honönl

forån inemot doderi , dä han klappat honom pä
hufvudet och ryggen , tiien ncli ade at han af

någondera blifvit biceOo Jag viikcrade hans

kropp, och fann ingen åkomma, utom en lited

hudloshet nederit vid fpina dorfi.

Som Ijukdomen fydcligen hil var éri f-fy-

drophobia e cane rabido^ emedan andedrågtea

och faliven galn4 hundar räknas for åldra-

rna (t
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ft}5fl giftig och fmittande^ .( ^ ) fä forcftålte jag

t^orälurarna i, i hvad ftra Göflcns lif var, och
bad dciTi flvicka efter hiifet vänlige Läkare, Hr
Lit-Mcd MÄRTiNÄu, fom doclc icke ttåffa-

des 3
jag foixikref imedlertid f uncé ungVi mer-

cur. ph. iV. iöm Il;ulle fmonas pä armar ocft

bcn^ ledan haii rorut fetat arminltone \ titnrhé

i et ljumt Vatut-bad'^ dä ct lakati kunde fvepaä

kring haliein td at betåclca vattnet for hans

ögoHj hvarefter kroppen Borde afcorkcis bcH
faifvati brukas. Kl. 7 lariimä aftoii- korb jag

igen ^ alt hvad jag ordinerat 5 var verkftåldtj

men rymptomerhe togö mera til åh af| nti hol:-

des^ jåmte hvad forr figt ar^ ilarka rapningar

bch bulier i rhageii, hasborarne fnorptes tilfanl-

rnans, under -lappen tuggådes ftarkarb med é£

ftändigt fmä-fpottande, och fanslöshet^tl tog tih

1 anfeende til vader Mpånningarne^ fattes ftraxt

fet val faltadt lavdiiienc, fom gjorde god Ver-

kan 5 en Bolus härntädes frän Apotheket§ föril

beftod af i gran Opium och iö gran Mofchus^
hvilken med någon fvärighet nedfvåljdes, hvar-
lippä han hailigt fog pä liöfnet af et linne klå-

de^ fom Var doppadt i Renftt vin i bod äfveil

til, for dei1 ftarkä torfleh^ at fpruta Cg Ljelf

hied farhniä vin, men kuridé ej behålla eri en-
da droppa. Jag fiyrkte åfveil til at art en gahg
opna ädren^ eller ock at lätta blod-iglar kring
hallen. Kl, to famnia afton kom jag äter til

déii fjuke^ alla fymptömerne voro ttterligaré

(*) Tvåniié händelfer, dar Hydrophobie upltoinmit
érrdad genom galna hnndars llicftande, lafas i So-
éiet. Hafn, GöikéL Mel* Vol. L pag^ 273-
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förvärrade 5
befynnerligen råddhogan for manni»*

flcor: åderlåtningen qller iglarne voro icke nyt-

tjade, emedan Patienten cnvift nekade dertiU
jag yrkade deras oumgångelighet, til at i nä-

ger måtto lifa trängbroilighetenj Hydröphobien
var fä bäfcig, at det minfta väta^ föm genom
en fjäder ftroks pä de torra läpparne, tydeligeti

(Skade convulfionerne. Pori' än kl. z om natlea
blef icke möjligt at fa opnaädrien, men <3ä flved^

de det, fédan convtilfionerne btbredt fig til

händer och fötter och betagit all fansning. Dci\

til 5 unce nu tagne bloden, h^de ej hellcf nå-

gon crufta inflammatoria. Men äfven detta gat

ingen lifa, tvärt ofn blcfvo nu convulfioncrné

utan uppebäll, ingen fansning fpordes vidare^

ftarka Ikrikningar med fpalmenies aftynande och
extremiteternes kallnande förebådade döden, och
mot kl- 1 1 f. m. d. jq Jiinii, afföniiiade haH
helt ftilla.

Liket borjaée rnycket häftigt ftinka. Vid
fvepningen dagen efter , marktes blänader och
blod-blafor pä broftet och omkring hahen.

Följande anmärkningar f^^nas hora tii den*

na cafuS:

i:o Vid ingendera ådcrlätniftgeh fyhtes h\d^

den vara inflammerad. Sjukdomen beftär fälé-

des icke i vätncorne, iitah i nerv-lyllemets vald- /

famma fkakning, af et egenttligt gifc^ fom en-

kannerligen griper an broftet och naifen. Näf"
teber upkommer,^ mäile den i dylika händelfer

vara en jpafoljd af fpafmerne, genom arterierneå

irritation, iaforli i Koppor, Venéri{t:e anftotfer

Qch efter Starr-operationer tydeligen (kex* Mån- h
ne \k
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ne läledes methodus Antiphlogiftica ar det rat-

ta Hiedlec? Månne det icke år onfkeligt, ac vi

må låra känn^ något (å kraftigt; nerv - tullande

medicament, (om förmådde qväfva denna gifti-

ga retelfe? Det fynes> fom hjelpen bor väntas

irm denna claffcns låkemedel.

2-0 Hydrophobien kom ej fdrr, an i och med
den ftarka oppreffionen ofver broftet, middags*

tiden d. z8 Junii , ehuru giftet tydeligen ver-

kat fran morgonen d. Junii > hon år lalcdes

en påföljd af en ftarkare grad irritation , dä

fpafmer upkomma i hals,5 broft och anfikte*

5:0 Om Mercurius, fom hitintils varit anfedd

for det låkrafte medel at förekomma Hydro-
phobien, når det brukas i tid, verkar föm et

Ipecificum emot giftet, likafom i Venerifke

ijukdomar, lä är det dock kraftloft, når Hy-,
drophobien redan yppat fig.

Sluteligen bor jag ock nämna, at fvånne anr'

dra barn i famma hus, en Dotter om zo och
en Son om 14 är 5 blifvit bitne i vånftra p.ås^-

båren af den Ciih döde galne hunden, kärt fore

defs dod , men bettet har varit ganflca lindrigt

och hvarken blodt dier gjort ondt, ej heller

(yntes minfta tecken derehcr, når jag beläg ftål-

let d. 2p Junii. Som dock likväl fara kunde
vara for olyckelig påföljd, började de begge
lamma afton at bruka mercurielle-medel ut-och
invärtes, jvamte åderlåtning och kyknde laxati-

ver. Qm utgången hvsr^t jag franideles torde

ta inkomma med bcråttelfe.

PO-
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POTATERS PLANTERING,
Qrmdad pd Rin och Fårfik^^^

JQHAN AIUSTRÖMER,

PQUternes ofornekeligrrforctråde for j^lla Rot-
ter^ fom tala var^ Clirrnu? jämförde fne4

piine Landsmans olika meningar om dpras. r-ut^

(kotlel, hafvo gifVit n^lg anledning nya fort

loks anftållände, (*) fotn hlefvo. \ox, vidloftige

at hår, til hela déräs yidd 5 \itfara ^ hvnrfore jag

endaft vill framftälk mjna på dem grundade taa-

l^ar^ om det fordeiakr:gi^4le planterings r (åttet,^

pch tör bättre ordnings fkuH farfkilt handla om.

Vtfl!de y "Jordmonx Plmt^r!>?i^^ Rensmngy K}^(mng^
Bärgning i Förvaring och Afkomj\.

Af egenteligen ia kallade Potater ha^-

nian

C"^) Föriölcen årp icke gjoide i fiiiätt^ emedj^q der|i|
^ användes, ar 1774? U/J 7, 9i Q^h 1710, 2i
tupneland jord.

1774 planterades 16 ninneland jord m^d ^^7 tuq-.

nor Potater, och Ikördades J02 tunnor, eller 3^
tiinnor pä tiinoeiandet

I77f planterades 9 tunneland jord med 44 umnoir Pp-
täter, och {kardades 476 tuniior, ^Uer j3 tunno^

pä tunnel^ndet.

1776 planterades 11 tiianeland jord tlaed 116 tannot-

Potater, och nc6r4ad^s 462 tunnor^ dier 21 mn-
nor p| tunnelajidet.

Härvid mårkes, at 1776 ya^ får Potater aldeles,

ovanligt mifsvåxt ar.

('^**) Infödde i Virginien^ bragtes de til Irland af dcft
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man icke mer, ån et enda Jlag (Speciesj) ty ^il-

Ja deras förändringar til ilorlck ,
farg , Invak och

tidighet, åro icke annat ån Cul turens folier

^

hvilka jag här vill kalla Sorter ^ (varietates.;

pc aUmånnafte forteraf Potater åro följande:

1. Hollänifkay hvilkas blommor åro blå j röt-

terne runde, fattige, gulaktige och våifmakan-

^e, lållan ftorre an Hons^ågg,

2. Roda^ hvilkas blommor åro Ocuggade fned

hvitt och rodtj rötterne aflånge^ violcue, mjol-

gktige och ftråfve. (^)

3. Engelfka^ hvilkas blommor åro helt hvita^

fo//^'r/?^ atlänga och platta, haim-fargige, mjol-

^ktige, af Gäs-åggs ftorlek.

R 4 4, Su-

(lora, ipen olyckeliga Walter Ralegh, 15-84;

til Schveitx af Casf. Bauhin, 1590, til Italien af

Franc Redi 1664, och dl Sverige af min SaK
Fader, 1716. Tid efter annan hafva de vunnit Bur*
(kap nti Engeland, Frankrike, Spanien, Nederlän-
derna och Tyfkland; men ingenliådes biifvit mer
cnltiverade och nyttjade, au uti Irland, hvareft de
a^djafoiil: kommo i bruk.

Orten kallas af Herr von LiNNé Solam?-*^* tuh^rofum
^

af Englåndarne Potatov^ af Fransman Pomme de
'öCerre

^ Trtiffe runge^ och oratt 7ärtorsffe^ Taupi-
nambour c)cb P atatas ^ af Tyil^^^troe Krdbtme^
Qrundbieri^e^ Grundbirne ^Tartoffei^ Cartoffel ^ E^d-
tuffel ^ Erdapfe!\ Pataten'^ hvilka naipn icKe fål-

lan gifvas ät Jord-årtfkäckor (Heli^nrhus toberofus)

Spanika Potater (Convolvulus Batatas) och TryfFei

(Lycop^rdon tuben); men deife ortei: åro af helt

andra flågter.

(*) Et ftand af denna forten gaf, ir 177^, 160 rötter,

fom vågde tilfamman 8 fkålp.
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4. Surinamfke hvilkas blommor åro hlekfodki

rötterm runda ,
blekrodaj. nägot ttrafvä, och ftoi^-

re an alla forenårai^d^ forstr.

f. %diga,^ h;viljca fynas, va,i:a. e^. iBedtdr föri;

/ imellan de HoliåHdfka ocli Engelflca^ men fkiU
jas derigenom ifräa dem, a t roHeree^ vid Ja-
cobsmålfb- tiden, vinna lin. fulla våxt^ dä äfven

deras fro år moget, och fliclken vifsnadi» Kva:^*.

z( de ock kallas Jacobsmåilb-Poiater.

6. Knyligar^ hvilkas blommor ho föränderlige ^

jnen hvarje rot år cn fam^ing af flere hopvux-
na rottser, hvaraf dei% hela roten blir- mycket
ojämn Qcb knylig, men ftårre o<;h Cmakeiigaie-

ån pä andra Potater. (^^*^)

Alla defFä forter gifva vid Mrgningen bådSr

ftorre och mindre rötter.

Små rötter kallar i^g dem , fom år© n) indrar

åa Val-uotte^e, förtjeiia icke at utplaineras*.

(*) Af dfellä har jag feaft fljera rQ^ter, fibro? vägt öfvexs-

2 fkålp» hvardera*

(**) Denne forten brukas i Pfaltt , Elfas och Bädeniik

Se HerrJ:OH;. |»Reihh-arbs vermifchte Schrtfften^

14 / 1070^ hvareft dsn beteifves och be^
rommes/

(***) En fldan rot ofia til f , och et ftand deraf"

ifrån '^x til 44 {kälp. Se Rob. Possie (?J

Agticult. Vol. II, /. 297, ?oi hv3re(|

deni^ forten Uefkrifv^s af Jqhh Howarp., fom.

cultiverat den i Bedfördfhire. Med de 5- forö^

forterne har jag anftålt förfok , men af den lifta har
j

jag, med alt mitt bemödande, anan icke kunnat åi»
i

fiåila iiägot utfåde^
;
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Medelmåttige dem, fom åro mindre ån Hons-

Sgg, men itörre ån Val-noct€i:j deiTa plante-

ras hela.

Stora dem 5 fom åro ftorre ån Hons-agg; def-

fe ftäras i >, 5, elkr 4 debr, fom }ag i det

följande mä kalla ^/)//^r, dock fä, at hvarje klyfc

innehåller et elkr annai ogaj och icke blir min-
dre ån en Val- not > icke liorre, ån cc vanligt

Hons-ågg.. C^)

(*) I brift pä utfåde, kan man väl betjena fig af min*
dre hela ^otater och mindre klyfter, tn di&* forc-»

fkrifne; men at de äro fördelaktigare til föda föc

hemtama kreatuf , ån tit utfåde, \m fes af foljaji*

de forfok

:

I Taflan Gofva

C^dr. alnar. X^a;ggar, I^otatcr.

308 med

308 '

508 •

308 -

36Q -

360 -

3 medelm* Suri*

namfica -

i^^x fmä

2| medelmåttiga

HolJåndfJca

I;
fmä dito

3 helt röda
I klyfte^ afdito

Spann,

9
7

5

4
^4
IQ

Kap- 1 Kor- Tunnor
;

par. nei;. päT-ht^
'

i4

39

Håraffes, at de medelmåttige åro båft til fattning;
ty faftän de icke gifvit mer ån a4:de kornet, når
de fmä gifvit 73:dje, hafva likväl d« fom gifvit
aij; tunnor mer på tunnrelandet, ån de fenare.

Man fer ock, at de. hela åro {kickeligare tfl utfåde,
ån kljffternfi. Icke defs mindre mäfte de ftora föa-
derftaras

, emedaa de amnars åfo mycket beaku#
It ruttna,

^
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Klyfterne mäfte ligga nägra dagar i Soleti

eller varm^ rum. at flcinn-vifsna, där de blifvit ia-

rade, innan de lättas 5 hviikec befordras geno^n
pmfkyffling,,

De fmä Potateme fkiljas b^qvamligen ifrån

de ftorre, med Sall.
,

Potater5 fom varit forvarade uti jordgropar

eller andra kalla riim , bora 14 dagar fore lått'?

ningen uptagas, pä det de icke mä ligga {ox

Jtånge i jorden innan de gro,

JordmÖM'.

For Potater år antingen mil eller los jord»

Vallen fordrar mer arbete, och gifyer niin^.

^re afkomft. {^^)

Mei\

(*) 2 Taflan.

Utiådets Joxdmoneviias
vidd.

Lun-
lei par

J2

ben<:afFenhet

Utfåde iPotate- forterjBergadeiKor-

iTun-.r. *Ttin:r. Inec.

28 Mager och
inoislupen

Vall. -

Diro -

6 Dip -

4 Fetare dito

dito

27 Lps och fet

Åker-jord.

1 4 Dito
xlDico

6! Dito -

2tDito och fet

j

Trägärd

Ii

Bergadt

påT:l:r.

Hallåndfka

Röda
Surinamfka
Hollåndftca

9ch Ro4a

3I Hollåndfka

I Råda
f Engelfka

I Kåda

4?

3?

107

31

31
is-l

I Surinamjka iz 4^1192

9
1

1

2—

10

3T'

'iS

10

1

6

17

j-o

64J
71

60
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Men den kan icke göras fruktbarare, ån

pied Potnter 5
hvarigenom grås-fvälen innom <Srct

foraiultn':^r) renias iiVåii ogrås och gores (Idckc-*

lig for annat Utlade, under det han tiilika ar

fmktbarande^ la at han icke bchofver hvila el-

ler ligga i trådc. Och i anfeende hårtil, år

Potatc-plantcringen pä vall fördelaktigare, an all

annan 5 foni här ncdanfore fkali viGis,

Lös jord fordrar mindre arbete och gifv^r

n)cv eller mindre atkomrt, i mån af defs bördig*

het pä andra åker-växter.

Lermylla är den fruktbaral^e jordmon^ ta yH
for Potater, fom for andra rötter ^ hvilka man.

icke hinner vattna och (kota ia nogaj fom Tr|,-s

gärds orter.

Dikning, plantering, mjellning, (^^) plof^

ning, harfuing och gödning,, viii jag har icke
iårikilt be{krilva, emedan lädant fordras vid all

|ker-jordy om det icke, antingen igeDom natu-

rens benägenhet eller kopftens åtgärd, redan fkeda

Ivlårk j at valWu och den, feta åker-jorden und^r defTe

förfök kaftades rned fpade, undaiuagandes at deii^

iiila, neml. 2 tunne- 4 kappelands vallen^ göddes
och pipgdes pä det nya fattet. ,Den måfta jorden

bar annars yaric radande af fand och ringa fårräd

3f godfel.

(^) Se 4, j och 9:de anmärkningen.

C^*') MjeUntp^^ ma jag kalla den förrättnings hyar*
medellt en feg jord blir löfare eller en alt för lös

gpres fartare, ef^er behof fa, at blandade jorder^

hvarken blir tor feg eller for los. Til exemp, le-

ra kan mjellas med fand , och fand kan injdla§

nied lera.
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Örtor kunm , med ftorre (kål ån må^nnHlcor^

indelas uti närande och tårande, dä Pocaterna

hora vif$c til de nårande^. ty de draga, lik-

fom Ärterne, fia måfta foda, medelft lina vid-

lyftiga ftjelkar och blad, utur luften genom
famma medel gifva de jordei^i fuktighet ocb
flvugga, hvilket forqvåfvrér ogräfet.. Således blif-

ver jorden igenoiB Potaterna icke utmärglad.,

läfom af Korn och Hvete> utan i måjiiga. delar

förbittrad:, lå aji Potate-plaiitering päåkermed;^-

fårer långt ftorre i;iytta» åa Trade,, i det fora-

mar- arbetet mångdubbelt år{å.tte$ igeaoöa af^

Hår vid aktas dd, af/länd och djup^ famt his<

iM planteringen bor förrättas på lås jmd eller

valty med Spade ^ Plog eller Årder .

Tiden for Potacers plantering ar våren j mea
icke förr, ån kälen på ftåltet är borta, Mroitfip^

fan blommar och Stararne återkommit.

Den fom har mindre fak at plantera, kan
vånta^ til defs åker-jorden blifvit ofverdragen med
fpindel-tråd, flagit Ut fina lof och Gåkem

låtit hora fig.

Då Iro gemenligeo ftoli-ncftterm förbi
^ och

de orter, fom vid denna tiden planteras, ofver-^

tråfFa fnart dem, fora tidigare blifvit lådde, d*
ler fattCj lä framt ingen ovänlig torka in-

träffar.

Jfjländet imellan h varje rot eller klyk, fom

fått^Si må hvarken vara ftorre eller mindre, ån

5 qvar-
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\ 'qvarter, oi:h det i foi bandj lå ac hvart fländ

tar 9 c]Vad:at-<jvart^rs land^ utaii at pä nägoii

fitda hindras i fin växt af grannarne. ('^)

Djupet år tre tum, i fynnerhtt for d^e tottet

elier Idj^fter-^ fom fenare fätras 3 men ftulle piatl

icke hinna med hela planteringen i råttan tid ^

iä böra de tidigare lättas nagöt djupare, t.

til ö titms djup^ at de kke ma fcadas af froft»

At fhntera Potater 'pd Åfe jord 'fneå Späå^.

Afdek fältet efter iin långd i lä mänga lån»»

gar, fom där fu rums lä at hVarJe läng fär p
gvarters bredd*

Sedäii fnorct år iitfrråekt imellån tvånne
tno-tO/arande delnings - pun^ler > lä trampa elleir

upkafta en half alns bred gäng jemté fnoretj pä
Trägårds- måftare- vis.

Utmark alla låttnings-Kåilen pa ilngarne mecj

'mdrke-tyget (Fig. 1. Tab. VH.), föai gor 3 qvar-

tcrimeiiaa hvart häl»

Låt perfon, med Potater i en korg, låggå
€n rot dkr klyft i hvart häl^ til 3 tums djup*

Låt en annan, fom har gcdfel Uti nigot lått

kåril, lägga en nåfva deraf pä hvar Fotat,

Låt

(*) En half alns och 3 qvårters affländ iinellan hvar*
je rot eller klyft, hafva val gifvit famnia lunnetal

äf Potater pä tunnelandet ; men det flårre afftåndet

giiver altid llårre rötter, och fåijakieligen mer kär-
na. Göres aflländet (lårre ån 3 qvarter; fä blifver

afkomften mindre, emedan dä intet fä liiänga ' et-

ter kanna lättas pä et tunncland, fom dä afilåndst

är 3 qv^^rUi".
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Låt den tredje med en Trägårds -harka be^
tåcka rötterna med jord och jämna (ängen.

/ Förtfar |3ä famrna iått oFver hela fältet^ iå

plahteringeh foträttad, (^')

åt plantera Pomief fä t^all med Spade.

Rifta Vallen 5 likfom til törf-tägtj uti rutorj

ia åt hvar torf blir J qvarter pä hvar fida och

I tum tjock.

Låt forfta perföheii lägga éri rot ellef klyfc

Siidt pä hVar ruta af dch "fårfta jordfalVi torf^

faden.

Låt deh andra låggå éri håfvä godfei pa
hvafje Potät eller klyrc.

Låt den tredje, rtiéd tiihjelp äf fpäde , betåc-

kä hvarje jordfätl torfva med den, fom fvarar

dereiiiot i nåila rad^ fa at fväl kommer emot
fväl. Dä formeras en gäng efter de uptaghd
tdrfvorna, öch en Sdr)g at de jordfaftaj forn fäle-

des blifvit betåckte med de löfa.

/ Fdrtfaf pä lartima fätf med riirtä rader, fa

långe nägöt äf qvaf af déri Vall 5 fom IkiiUe

planleras. (^^)

(*) Plantering pa los jord, utan Sängar, fynes gifvä

mer rum fot Poraterna , liklbin den fordrar mindre
årbere; men under rensning och kupning trampas dä

jorden ned, i flalic^t för det hon bor vara fä lös

^ fom måjeligt år.

.Ät förmera uphögde fängär^ médelfl jordens npkaf^ari"*

de utur gängarne, år en angelagenhet pä fidlånd

och tuktig, mm icke pä torr jord^ hvareft fädänt

arbete kan fpataSi

C'^*} Ö&ua piauterings-fått äi" i fynnerheflåmpelfgl
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At piärjtefa Potater pd lés jord med Årder

eller Krök.
^

Låt en perfon med et lått Årder efter erl

haft , köra iip helå landet uti rata föror 5 til l

alns afftand , och 5 tums djup.

Lår den andra^ fä fort han hinnér, följa efter

tned Potp.terna och lågga hVarjé rot eller klyft

^ 'Uti den nya faran til 5 qvarters åfilånd ifråtl

h varandra.

Låt den tredje låggå feri nåfva gv3drci pa
hvarje rot eller klyft, innan de genorn Ardres

nedmyllas^

Låt den forftä pcifonen kömmå tilbakå^ock

imed Minima Årder kora nya läror midc i mellan,

de fårrå, fä at Potacerna derigenöm varda ned-

rnyllade; dä landet, efter d^nna körnings fer ut|

fom ^n Val hclllagd äker. {^^)

Ai

får fåtti^t folk , fom Icke Rar tilgähg pä dragare,

fngt-n Torpare, intet Gniehas-hion gifves, fom ické

hade kunde och borde pä detta fått upodla bägot
ftycke ofruktbar jord orri året. Den fattige har

fällan brill pä Barn^ fom kunna fanila godfel pä
vågar och få>garoi% lamt göra famma tjenO; vid Po-
taierriäs fattning, rensning, kupning och bergning^

Ibin fullvuxne karlar.

(*) Når äkren (kal] gråfvås med fpade
,

fårigaf for-

msras^ gängar trampas och Potatétna pä vanligtvis

fattas, ätgä 32 dagsverken til et tunnelands plan-

tering.
. o .

Mén betjenar man fi^^ af Årder, pä förenämnde vis;

fä kan med i H;ui, t Karle-och z Pige« dags-

verk i tiinneland planteras; hvaraf les^ huru myc-
keii förmod detta planterings-fått har för de andra ^

i fynnerhet tiår flera tunnor Potater, pä en vär. ^k^i»

lä litplanteras.-
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At plantera Potnter få Vall med Plog,

Sprid jämnt ut gådfei ofvcr hela det fålt^ lottl

ilu ftcall planteras.

Dela in fåltet uti nit) älnårs breda fjårjar ^

Utan affeende pä deras iängd.

Lät Forlia perfonen med ctl plög^ fotii got

^ alns breda färor^ börja plöjningen midt pä än-

dan af den torfcå fjårjail^ oth fdrtfara med kor-

ningen nu pä tna> nu pä andra fidah at dert

f^rfU faran, ät {uniken deh uplyftade torfven al^

tid fåiies, fä at åk ren blir ryggad^

Lät^ Under detta, den andra perfbnen ftåndigt

foljå plogen efter., och lägga rötter eller klyf^

ter uti hvärje nyplogd fara, til
3

qvarters af»

ftänd ifrän hvaratidra-, fä at torfven med fin

godfel kommer at tacka Potatarne.

Låt fedan bada arbétarne härmed föftfäi^å^ fl

långö någon fjårja äterflär at plantera^ oeh

Låt til Hut flådda eller lätt-hatfva fålt^t^

längs efter tärorne-, fä blifver icke allenaft lan*

detjämnadt> utan ock Potaterne ånnu fullkomli*

gare nedmyilad^. (^)

4. Rensning,

Denne år af ftorre vigt, ån den enfaldige Lahdf-
fnannen altid forftär-j ty ögråfet qvåfver aldramåft

vara nyttiga orter 5 vid deras forfta gröning.

Der*

(*) Hvar och en fer, luiru inänga dagsverken ige-*

nom detta planterings-fått fpaias.

2 tunne och 4 kappel fä brukade, gäfvo mig, är i^Jfi
107 tunnor Potater, ehuru d§t var cn mofslupes

och ej i^rdeks fet ValU
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Derfore boni Potaterne forfta gängen ren-
'1 fas> ia fnart fältet, h varpa de åro (atte, börjad

gronfiva af ogräs, hvilkec gemenligen fker^ ät*

ta dagar innan de hinna ofver jord.

Sedan Potiterne vilat (ig i dagen, bofa de

renfas hvar fjortonde dag, til defs de igenom fin

fkuggä Ijeifvc forma at qväfva ografet.

5*. Kupiing
Är icke mindre angelägen for Potater^ ån for

landra rot- växter.

Den befiår deruti, at den iipfkutne orten for-*

fta gängen ofverholjes med lös jord 5 lä fnart

den hunnit e-t hälft qvartcr ofver jord - hrynen^
och betåckes fedan pä farnma lätt t eller 3 gån-
ger, lä ofta hon iipnadt iamma hogd^ til defs

kupnings-jorden blir iä flor, fom en vniiiig mull*
\^ads'h6g», uti hvilken jorden icke mä rilpackas,

Utan lemnas fä los fom hon af fig ijelf under
päosning fallit.

Kupnings- jorden hämtas något af fången, meil

fnäft af- gångarna, antingen med händerna ^ eller

med Kmf järnet. (Fig. i.)

Arbetaren kupar, med detta verktygs altid

de ftänd pä nårma fte landet 5 fom äro lång fl af-

•fkiide ifrän den gäng. uppa bvilken han under
kiipningcn ilar eller gar^ men icke mer i fån*

der, än den (idan af ilandet 5 (bm vetter tfi^än

honom *

Me-

(*) Häfuf fes, med hiirit litet Ikål viffe Latidtbrukaré
päliä, at Fotate-plantéringen befordrar ogrås.
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Medelft detta jarn^ kunna Potaterna, icke
mindre an igenom, hand- kiipning, pä en gäng
bade renfas och kupas. (^)

6. Bärgning.

Man bårgar nu icke al Icn-a^ft rätterna, utan

alt dct^fom växer ofvcr jord pX Potaterna,

Men hvarkcn ilielk",, blad, blomma eller

frukt pa de fyra forita forterna ma afffcärs':, alt

ifrän fifta kupningen, intii defs MaUorten börjat

blomrxia, och Kråkorna om höften famla lig pä
aHgarna.

Ärfarenhetcn vihir, at om det gröna tidiga-

re ai:(];ärcs, !ä forivagas rötterna, och om det

leninas längre qvar, lä ficadas gemenligen bla-

den af froll, fom efter denna tiden plägar

inralla*

Deremot kunna ftjclkarne pa de tidiga Po-
taterna bärgas iä fnart bladen börja at vifsna,

fä framt man icke vi! lemna dem qvar, for at

brinG:ä frocn til mognad.

Den tidiga fortens rötter bårgas z til 3 da-

gar, efter det deras blad börjat vifsna.

Men rotterne pä de andra Potat-forterna hin-

na iållan til (in fulla växt^ innan en eller annan

Natt-frojl fig infunnit, Apien fält fina lof och
Svalorna goait lig undan for den inftundande

vintren.

Der-

(*.) När nägot ftort falt är planteradt^ kan bäde rens-

ning och kopning beqvämligen förråttas med et År-
der, fom käres imellaa raderna, pä Tullifka vifct.
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Derfore bera de rötter, fom ånnu flå i fm ^

båfta växt, icke forr ån vid denna tiden bårgas;

om man icke har ftorre fält, ån man. i laga

tid hinner bårga, hålft man, icke utan forluft

lårt, at rotrerne om fenafte Höften, fedan luf-

ten blifvit ia ksll, at man deruti, niidt på da*

gen, blir varfe fin andedfågt, vuxit långt mer i

den ånnu varma jorden, pä 8 til 14 dygn, ån

defsforinnan på 6 veckor.

Rotterne uptagas, utan at fåras, med en
tretandig grep 5 dä väderleken år torr.

De göras, under det famraa, iå fria från jord,

fom beqvåmligen fke kan, utan at tvättas.

De flciljas, medelft t:nc dertil inrättade Säll,

uti 3:ne flag, fe^d^ medelmdtilge och ftore.

Och hvart flag for fig, fprides ut emot So-

len, eller under tak, at i några dagar torkas, in-

nan de vidare komma at forvaras.

Et ftorre tält kores up med Årder eller

Plog, h varigenom Rötterna med ftor befparing

af dagsverken bårgas. {^^)

7, Förvaring,

Et mindre förråd af Potater forvaras baft på
fådnna ftåiien, fom aro frie for fugtighct, het-

ta och froft, uti vift-hus, bodar, fåhus och
lador, allena ft kårilen, uti h vilka de låggas, åro

omgifne med halm, ho, lot, fågfpån, hackel-
fe, agiiar eller någon annan dylik ftygd.

S z Men
(*) Det Årder jag hartil brukar, h^ar en ha!f alns bred

Bill, men en vanlig Plog dkr Årder kan ockfä tje-

pa til famma åndauiäl.
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Men et ftorre forråd forvaras, antingen uti

jord-gropar eller deriii inrättade Källare.

Gropen anlågges det nårmafte intil garden«^ fom
fke kan 5 uti jord, fri frän vatten och fugcighet,

och gorcs rymlig, i nian at rötternas myckenhet,
fom där (kola forvaras.

Våggarne fodras ytterfl med bräder, eller gårds-

le, och iniierft med halmj Potaterna , foin

fylla gropen, betåckas foril med bräder eiler

gärdsle, fom ftoder fig pä jorden eller väggar-

na, dernåli med halm, och filt med> ö q var*

ters tjock jord, (ä tilpackad, at otverjordiOw

fugtighci, värme och köld icke kunna genom-
trånga.

KdUaren bygges fom et ann^t hus af tim-
mer, men uncjer jord ^ (ä at taket allena kom-
mer ofver jord-brynen. Den inredes med laf-

var for Potaterna, fom icke bora ligga hcSgre,

ån alns tjockt pa hvar lafve. Genom tak-fpitfea

uplättcs en lodrätt Trumma, öppen i bada än-

dar, til fugtighets afledande. ÖFverlie andan

forvaras hoft och vär foi' regn och fno, men
floppas om vintren med haim^, til köldens ute-

, ftängande. Taket iägges med bräder, halm el-

ler iäf, et hvarf af jord, och fift torf, til ute>
iiångande af kold och värme.

Stjelkar, blad, blommor och frukt forvaras

aldrabäll, om de ftiäras fmä fom grof hackel-

fe, inläggas uti ftora käril , (ältas och fyras pä -

famma lätt fom Surkål, til foda for Boflvapcn.

De kunna åfven bindas i fmä knippen, och tor-

\.p> pä gärdes-gärdar clier krakar, dä de fcdan
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tokas, och blifva en tjenlig foda for Mjol-
ke- kor.

, Den fbm vill forvara fröet til utfade, måfte

famla Bår at den tidiga forten Potater , fom al-

draforft pä fommaren blommat, och fäte ftä

qvar intil, men icke ofver de iorfta froft- nät-

terna. Båren afplockas defsforinnan , forvaras

uti medelmåttiga varrne , och frocn tagas icke

ur Bären, forr ån de ffcola (as, holt eller vår. (^j

8. Jfkomft.

Ingen ting har förefallit mig få befynnerligt,

la ogrundadt, fom det, at man icke mindre i

allmänt tal , an i de båfta Oeconomifka fkrifcer,

altid frågar efter fördubblingen af utiädes- kor-

net, när man vill veta^ huru årsväxten fsg förhållit.

Ärfarenheten vifar ju, at man af et enda fro, pä
en fommar, bärgat 14640, det är i4Ö4o:de kor-

nti'y männe man derigenom vunnit dcfs

mer? Jag medger, at man befpart utlådet, fom
år nårtan obetydeligt, men kan hånda, at man
icke hämtat defs mer på et vifst fält. Vin-
ften af alt åkerbruk, bor värderas efter viflaSo

^ ars

(*) Den olägenhet Potaternas fena bärgning gemenit*

gen medförer, dä höit-fåd fKal fäs, dar de fainma

är vuxit, har-braat mig pä den taokan at fbriöka,

om icke Potst fiötr efter hand kan göras härdigt

nog, for at fäs om höften och tala vara vinträr.

Men jag mäfte vånta pä från af den tidigafie for-

ten , hvars fro hinner til fulikomligare mognad*
Jåmfor imedltTtid P Encyclop, Oeconorn. Yverdan

,

1171. Torn. XIL /. 46 i.

(**) J. Mills New CawpL Sy/1, of Praaical
Hnshandry ^J^ol. L fid. 306. Deira var kora, el-

ler bjugg, at fértiga andra exempel.
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ars producl, af en gifven utlådes-vidd , eller

det vi hår kalle et tunnelmd. Ty ju mer det

pä eu gifven tid ärligen af tig käftar, defs mer
vinner brukaren genom defs naturliga bördig-

het eller konftiga forädling.

Låmpe vi detta til Potaterna j lä upkommer
cn betydelig fråga, nemligen, huru vida det år

wojeligt 5 at fä lika mycken och lika göd jord
,

ge^-

mm något annat fåde^ vinna en få lättfången y få /i-

ker och få fördelaktig froduB , [om af Petater > då
wan fammanråknar fyra eller fem års ombytt groda

på famma tunnelands vidd?

I ftod af egna och andras tilfcrlåteliga ron

och forfok , vägar jag neka mqjeligheten deraf,

och uppenbart päflä^ det ingen annan af vara

nu brukeliga lådes-flag fortjenar lå mycken up-
mårkfamhet, lä mycken värd och la mycken
upmuntran, fem Potarerna, hvilken ofvertygel-

fe gifvit mig anledning til denna, ehuru ofulU

komliga Afhandling^

Men på det jag icke mä fynas intagen af

blotta fordomar, fom i alla tider verkat mer
ondt ån godt^ torde jag nu få lof , at i kort-

het aniora åtminftone någon del af dcftåljfom
ifrån flera år tiibaka, 6ch i fynnerhet nu, tor-

anlåtit mig at hyfa en med allmänhetens begrep
lä ftridande tanka, och det lårer då gora til-

fylieft, når jag endaft upråknar, hvad företrä-

de

(*) Pä Vall har jag fatt til 50 tnnnor, och pä väl

brukad los jord, ii-Vän 100 til 200 tunnor Potater af

€t Geometrilkt tunneland , fom aret derpä gifvit den

hårligafte låd, aldeles fri frän ogräs.
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äe denna hafver framfor andra växter, famt de

lårfkildta bruk, hvartil cjen år tjenlig.

1:0 Bland alla hittils kända ätcliga växter,

åro Potater de bordigaftc, ty på^et tunneland

har jag deraf fkordac too tunnor, och uti et

for Potater i'å aldeles ovanligt niifsvaxts -är, at

ingen förut obferverat något dylikt, har jag

likväl, uti nog mager jord, ofvcr hutvud fattm-
famla lo tunnor pä tunnclandet. Omkring Lon-
don råknas iblmd fkordin til izoo Bufchcis per

Acre, eller 3ff tunnor pa tunnelandet.

2:0 Potate - planteringen kan med ftor for-

del nyttjas i ftållet for-tråde, ty i. år Växten

ibland de närande och ej tärande, emedan defs

grofva iljelkar och mänga blad, i hetalle fora-

maren, aldeles flvyla jorden och fria den frän fö-

lens häftiga verkan , famt hälla den laledes fug-

tig och los. z. Mafte vid Potate -planterin-

gen jorden djupt gråfvas eller koras, och blif-

ver derigenom båttre redd. 5. Renfas plante-

ringen ftändigt, och falcdcs ivks äkrcn frän alla

flags ogräs. 4. Vid planteringen pa åker, ko-

res jorden uti höga ryggar, famt flere gånger
for hand eller med ärder kupas, hvarigenom
ftorre yta flere gånger exponeras for luftens

gynfamma verkningar, och det, innan fölens het-

ta kan gora nägon ftada. f . 1 ftållet ior et

koftbart arbete pä trädet, och fom ej forr ån

andra aret betalar fig, far nian nu genaft en rik

fkord, fom mänga gånger betalar arbetet, och
jorden defsutom båttre redd at eniottaga et an-

nat iåde. Uti hela Irland' anies fur en årkänd
fanning, at jorden aldrig båttre kan beredas ti!

hvete-låde, än genom Potaters plantering.

S 4 - ^:o Hus-
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5:0 Hushalls - nyttan af denne våxt år {|

mångfaldiga at jag endalt far upråkna det vå^

fendteligaile : t. Är denna rot til niånniikors

foda bäde hllforani och mlttande, hvarpä Ir-*

]and vifar ftorfta exempel^ ty Potater utgöra

dår det myckna fattiga folkets nåftan enda fo-*

da/ 2. Kunna dermed bn!de födas och g6da5 alla'

jlags kreatur. Hdfitir åra dem gerna , ätven rä,

fedan de litet bhfvit vande dervid. For Mjål^

ke-kor åro Potater en fortråffelig fpis. Oxar go-^

das dermed pä många fläilen i Tyfkland och
England, men i fynnerhet omkring Liori \

Frankrike. K^lfvéir godas at Irländarne med
välling af mjoik och Potater, och hvarigenoni

deras kalf • kott år renomeradc for det bäfts^,

Svm åta dem med ftorfta faegårelfe, både kokta
och rå, och de godas ganfl;a val dermed/ Fdr

hafva blifvit födde dermed omkring' Montbri-.

fon i Frankrike, All fort Fjddev-fdy^^ lafom Kal-

koner, Hons, Ankor och Gåfs^ bäde ftSdasoch

godas dermed, och Kalkonerne blifva i fynner*

het läckre* ja åfven tippar och Krdftor todas,

dermed uti Sumpar. 3. Kan deraf, med liten

tilblandning af låd, med mycken fordel bakas
Bröd. Uti England brukas pä flera ftållen brod
af Hvete och Potater, fom ftal vara kofteligt^

4 Et ganfka godt flsgs Sldråe/fe tilredes åfvea

deraf, och i TyOcland pä flere ftållen Ayttjas

Potater dertil med fordel, f. Ovanligen £nc
Mjöl til Bakelfer och Grjn^ like Sago, tilverkas

åfven deraf. 6, Brdhvrn^ aldeles lika godt fom
af (ad, diftilleras likaledes af Potater, med myc-
I<en fordel, ty Hert Affeflör von Åken mt

en tuhna fatt u kannor. 7. Grdfet pä Pa-i

ta-
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täter kan bårgas och antingen torkas eller foru

furkål infyltas. Pä bagge tätten, år det en gan-
fka tjenlig föda for Mjoike-kor, i fynnerhet oai

det kokas, och forfaréhheten vifar, at denna fö-

da mycket formerar nijolken.

Sedan jag ock nu upgifvit fördelaktigare

fått^ ån man tilforene kant, at pä ail.flags jard|

med mindre koftnad, frambringa Potater, låret

icke mer behofvas, for at vifa nyttan af denne
cultiir, och jag tror mig ej fela, dä jag fågerj

at ingen af alla hittils bekanta Örter är fä nyt-^

tig for månniflvo-llågtet, (om Fotat^r..

cS: cS: *c^'<S* ^PtX-- c3S

RITNING och BESKRIFNINQ
Pä et litet och rart Djur ifrän Afrka^

horande td R^f-fl^gtet ^

af

ERIC SKIÖLDEBRANDs
Commerce Råd.

I |etta lilla Djur, fam år aftaget i kropps-
X>r ftorlek, fe Tab. VI. och fom af Morer;^

ne kallas Zerday har fit tilhåH i den ilora ök-
nen Saara^ fom genomftryker hela Africa^ pä an-^

dra fidan om Atlas-bergen. Det år åfven dar
lå tållfynt och la häftigt i fin flykt ^ at jagj un-
der mitt viftande i Alger^' oaktad all utlofvad
belöning och upmnnirän for Morerna, aldrig

kunde fe det mer ån en enda gäng, dä det

en håndelfe hade blifvit fafttaget i defa bo>^

S j fom
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fom plågar var^ en liten kula nedre i fanden,-
och i en bur fordt til Alger, hvareft det lef-

de i flera veckor, åt brod, kokadt kott^ m. m.
men i odemarken fkall det iefva af fmatt rof^

fäfom Gräshoppor och andra Infcéler. Det fatt

ofta i den ftällnmg, fom ritningen utvifar^ det
fkålde fom en liten hund, med et ganfka fint

Ikall, lårdeles emot nätterna 3 tog for iig af den
mat man gaf det, i folks närvaro j lågs dock
icke leka eller roa fig, hvilket formodeligen

härrörde utaf oro ofver defs fångenfkap. An-
nars var det mycket upmårkfamt och vakande ^

famt lä flyktigt i fina rorelfer, at det fvärhgen

kunde fafttagas, åfven i buren, det man dock
ej med alfvar forfokte, af fruktan for at fkada

det, eller at blifva biten af defs fina hvafla tän-

der. Man trodde fig länge kunna behålla detta

djur vid lifvet, fedan det mer och mer tycktes

gifva fig tilfreds, eller ock, om det dog i bu-

ren, at ätminftone få tilfälle at noga examinera

defs tänder, klor, kon m. m. men fedan det en

natt oformodeligen gnagit fig ut ur fitt fängel-

fe, fbod det aldrig mer at igenfinnas, ehuru bu-

fet var rundt omkring bygdt, låfom i Alger
brukas^ och man otver alt ganfka noga efter-

lokte det 3 formodeligen hade det funnit und-

flykt genom trappan up pä taket, och iä ofver'

inuren til andra hus. Ehuru man iäledes ej kan

gifva någon fuUftåndig phyfifk befknfning pä et

lä rart djur, tojde dock defs figure, famt det

lilla man har fig bekant om defs art och feder,

lä mycket mer fortjena at blifva kunnigt, fom
det aldrig ännu blifvit befl;rifvet, mindre afri-

tadt, iä mycket jag, efter flitigt fokande hos
' Au*

)
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Auftorerne, kunnat finna'. Tezer-deä^ fom D;r
Shaw omnämner, år et helt annat djur.

Mitt mcranämnde djur år ganflca vackert och
fnygghärigt. Färgen år en blandning imellan

couleur de paille och ventre d^ biche. I fyn-

nerhet år det behagligt genom fina vackra fvar-

ta ögon, och de länga pä rofenrodt iliiftande

öronen, ned om hvilka intet mårke til nägot

oronhål fynes : en miftning, fom utan tvifvel

årlåttes genom ilagon ej djupt liggande oron-

hinniu Forfynen matte icke velat gifva erdjur^

fom var arrmadt til at gråfva och bo nedre i

torra fanden.y något djupt orcn^häl, hvilket of-

ta fkulle hlifva Tyldt och bcfvåradt af fanden^

Forterne pa detta djur åro lafom pä en liten

Hund eller Råf^ tånderne likaledes la vida man
kunde fe. Men fom denna fiffnåmnde omftån-
dighet ej blef med vifshet i akt tagen och cha-

rafter genericus altfä ej kan med full fäkerhet

ftadgas efter Herr v. Linncs methode;^ fä ute-

lemnar jag nu det riktiga generifka namn:, fom
jag tror detta djur ficulle tilkorama , och riis vi-

dare kallar det, for defs myckna likhet med Råf^
Vufpes minimus Saarenfi$% fåfom det lefver i okneii

Saara, och vifst är minftaf alla kånda Råf-flag-

BESKRIFNiNG/
Vå de t Norrland hrukeltge Tråjkrvåltar

^
af

PEHR HELLZéN,
Leöor vid Hernöfands Gyninafiam.

Hår i Vefter- Norrland brukas nu , fä våt

af Stånds- perfoner fom Bönder, tvånne

flags
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flags TroOc-machiner, neniligea antingen Vng^

navy fädane fooi at framl. Lcftoren Doft, Giss-
I.ER åro beflcrefne, uti K. Vet^ Acad. Handi.

Tredje Qyartalet for är 1769 > eller ock F^/mr.

Hvilkendera mä vara fördelaktigare, d: ; >in

kotnnia vare Landtmån ej allmänt 6A'cren^ De
^om hälla Våltarne for bättre^ pailä^ -^a
med Vagn troftiar 50 ffcvlar^ hinnrr mar
med Våltar, pa lika tid och med lika antal F^^ik,

Orfaken tros fornåmhgaft ligga deruii^ at man
gifvit Vagoarne alt for ilor tyngd, och pä de
flåfta ftållen bedragit fig deruti, at man gjorn

hjulen af jårn, men icke af trå, dä likvål for-

farenheten intygai*, at det lenare åmnet är båt*

tre til detta ändnmäL Vältar åro defsutom myc-
ket vigare och varaktigare, Tamt längt mindre
koftfamme. De fom äter forfvara Vagnarne, fo-

regifva, at med dem gär fåden båttre ut, i fyn-

lierhet Räg, fom ej år val torr. Bägge torde^

i vifst affeende, hafva rått, hvaraf ock fynes

följa, at hvardera Machinen har fin nytta/ .

Pä en tid, dä fä mycket klagas utvei* flera

ölägenheter af det vanliga trofknings - fåttet

med Slagor, och ofver briffc pä ^ugeliga Troflc-

machiner, torde en befkrifning pä de Norrland»

{ka Trofk-Våltar ej blifva obehagelig eller onyt-

tig, ty den fom, behagar, år glad, at ibland fle*

ra, bål fl redan forfokta, fa tilfälle at välja.

Närlagde Ritningar, Fig. 3 pch 4, Tab. VII.
vifabåft Vältens befkaffenhet. aa^ aa^ åro tvän-

ne klabbar af faft^trå, hvardera i§ aln läng, famc

til bredden hby en aln* Deffe täljas fä, at deii

ena far p och den andra 10 kanter. Omkring
hvar-
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hvardera klabben fäftes lo fTaar elkr lotar^ tvärs

ofvcr, ccc c, Defie lotar, tum höga , ^/k^ dd^
lik-kantiga med hvar fin klabb faiBt väl deref-

ter pafiadc, ipetfade til ungefärligen i tUm vid

åndarnri, P)gas där väl ihop och beflas med järn.

Här vid aktas noga, at den ena Vältens lotar

ej direcle böra ftä emot den andras, fä at kant
kommer emot kant., utan bora de vetta inom
hvarandra, lafom i Ritningen. For ofrigt åro

Vältarne rkt llälde, när de fä omväxla, at dä
den ena gar pä fin kant^ faller den andra på
fin fida, hvrlket träffar in, i följe af deras olika

antal kanter. Det ofriga inhämtas af Ritningen*
Ställning at fitta pä for koiaren, gorcs, efter be-

hag, midt ofver Vältarnc* Det bor jag ock er-

inra, at det angifna mättet pä Machinens de-

lar ej är få våfendteh*gt , st det ju kan v.ira nå-

got annorlunda, ftorre eller mindre 5 alienaffc

proporrionerne noga i' akt tagas*

Med denna Troft -machine uttroftas här af«

ven Räg, anda til 10 å IJ tunnor om dagen, men
dä bor den vara väl torr, hviiket vinnes igenom
vara Häfijor, men torde fvärligen erhållas, där

Rågen far allen^-^ft nSgra dagar ftå pa äkren i

fivyl. Aflednc Profefibren Si RiosBERG, fom
bodde här i landet, och var forlie Inventor af
defia Trofk-machiner, lä af Vagn fom Vältar,
hade, efter fin iortarenhet, mera förtroende til

Våltarne. .

BE-
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BERÄTTELSE
efj galen Hunds heit.

^ fom utun

elaka fålgder bltfvtt hotadt
^

af

WILHELM' STuTZER.

Är J^'in^ blef en Tjenfl-p-ga, !ios Herr
Secj-ec. ocli Ridd. FouGf, pä Zickla gärd, bi>eii

en Hond, hvilken , eftec Folkets iitfago , komxnit
fpringaiidc , ined hängande tunga umr halfcn

, och, utan

5it det rk^gafte {kalla, rufat pä ^hennt'^ dä hon Sma-de ta-

ga up ved ifrän marken ^ och bet he^nie i liogra benet,

tvä tvår-tingcr ofvcr yttre fot-knolen , anda in til (fora

bak-fenan, et fär af 3 tvår*tums låagd och |- tums bredd;

3^ at hela ftycket tyckte^; vi^ra likfom '

utrifveu Straxc

d-erpä, hade Handen nappst FigriO i vånllra armen, oiidt

4fver MiUcidus Biceps^ fä at fpären efter tänder n-a än-

!ia tydeljgen fyntes : delen hade-deraf biifvk fvullea och
helt blä ri underlupea blod.

Detta ficedde om morgonOT ki. 8. Ingen ting blef

dervid Rjord , förr ån eftefnniddagen, kL 2, dä jag

förft fäg den bitna. Hon klsgade öfver mycken vark

i kroppen ook hufvadet; hade ftark feber /nied törft.

SäKC pä benet var mycket färgade ^ med rodnad lundt

omkring,

Sären blefvo ftraxt djupt fcarlficerade, och fedan

ined lal£ va^tten tvättade^ Spaafkflage - pulver {troddes-

d-ermi, hvaröfver lades Uagv. de Styrace pä h'nne-ikaf/>

for at derigenom äiiadkomma en fnar och (lark bulning.
/

Som paifen var nog fpånd, gjordes fedan en ftark åder-

låtning pä högra armen; Mercurial-fmoijoingar anuaUes"

med Ungvent Neapolitan, Petiti ti! zDrachm. pä undre
och öfre lederna hvar dag, de forfta^4 dygnen: invår-

tes gafs hvar murgon et pulver af Cianab. faä. &
nativ. ana 15 gran, och Mofchus \ Scrnp^l. hvaraf ej

äera ån 4 nyttjade?*

/
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Sedan infmordes Ungyent. Merc. hvar annan dag;

och nå;" \\ U132 voro nyttjade, började tand-köttét at

ivullna, dä jag ti!s vidare låt dermed uphörs.

Den fjuka' hade hvar dag i ä z:ne gånger god 6p-

ning, och behöfde derutinnan ingen tiihjelp af Laxef
niedeK Forbindningen Ikcdde til d, 28:de pä förenåmn-
de fått. Den 29:dw började faren at ftarkt flyta, men
gäfv(; en blodbiandad våtOca, derfore borttogs Spanlk-

Fluge - pulvret nr falfvan; hvilken i dels iiälle öktes

med Unguent. Bafilicum citrinum , i lika delar.

Pä armen var det na måiladels låkt. Sportningen

hade hiitiis lindrigt fortfirit, och började vid d. 3 Aug,
at afftadna; derfore låt jag ä nyo Iniorja henne hvaV-

annan dag, med et quintin allenall af förenämnde Mer*
curial ^^M'^'^. Hennes vanliga dryck, under hela tiden,

har endait varit* mjölk, med tunn hafregryns fbppa , el»

ler med upkokadt vatten utblandad* Grönfaker och
nijålk-mat har hon derjämte nyttjat til töda.

fntet det ringade tecken til Hydrophobie eller Vat*
tu {kråcka, har jag under hela liden föimårkt, dä lik-

väl, efter beråtcelfe, hunden fäkert varit fjuk , emedan
han förut oä Dnfvenås gärd rifvit ihjål en Katta, och fe-

dan vid Dannviken, en liten Hand, fim han dagen
de? pä tråiFat. Säret pä benet började ej förr , ån efter 6
veckors tid, gifva nägotgodt var, eller fä kalladr pus lau-

dabile^ dä det fedan efter handen började fylla h'g med kött,

och var fuUkomligen läkt efrer 9 veckors förlopp. Inga
Medicamenter hafva vidare blifvit nyttjade, ån at hon, emot
flutet af curen, en gSng i veckan, tagit 2:ne lod Engelfkt
falt. Hon -kbgade fkofials öfver nägon fusuing för öro-
nen ; men troligen hade den fin härkomQ af hennes afftad»

nade månads- rening
;

ty fä fnart den äter infann fig, har
hon ej förfport vidare kånningr^r deraf , utan mar helt vål^
har god matluft , år munter och glad deröfver , at hon un-
danfluppit de fvära påföljderna, fom galna Hundars bett

vanligen med fig föra, och för h vilka hon blifvit ikråmd
af (ina kamrater, da olyckan henne förft timade. Framtiden
lär vidare gifva vid banden, om deffa, af en, efter alt ut-
feende ralände-Hnnds bett, förorfakade fär, varda upvåc-
kande Vattu-fkråcka, (Hydrophobie) inom längre eller

kor-
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kortåre tids iitdrägt; hvarpä jag åfvén (kal använda å!l

xnojelig iipmårkramhet*
Ehurn man icke med f^ikerhet kan Vera, ät Hunden varit verke*

iigen gnlen (rabiofus) , få at Mercurial^niedlcns kraft eiUDt liy^
drophöbie fkulic h^ingenoni helLyrkas, tror dock Acadciwien hän^
delfen tjena til at vifa almiinheten, huru angeläget och nye«^

tif.^t det ar^ at ftfax rikaga Merciit-en ^ nar tivan arga Hun-
dar blir biien j falt de cj /luille varic rafande,

^

FORTEKNING
Pa de Ron 5 forB äro införde i detta Qyartals

Hand "lingar.

\nkar om Salpeter > grundade pä fårfck

vid Salpeter r- Verket i HdJingfGrs y af
jviH AN BeIIGER -

' 1^5
i. Anni.h^kning om Magnefia Nitrit ^/ToR*

b"er:c IJeäg:vian - - ii

3

5 . Slut lif JJnJerfuknmgen , om ' de "jld Herr

V o L T A ' s EkttrofborD ferpctuo förekom -

mavhie EhUrlfhe Phenomemry nf jon. C»

/ WiLGKE - «
.

^-
' llS

4. Befrifrjir?^ pä Cimex peiradoxusy en ny In^-

Jeä ifuw Cdput Bon£ Spel i af Andreas
S p A R R M A N ' -

f, Hyärophölne i f&m dödat tmfn 48 timar
\ af

joM. L. Odhelius - ZjS
6 . Potaters planterinil y grundad pd rån öcb får^

(ok
^ /?/ j o H . A I . S T R 6 M E R "

-

7. Ritf^rng och bejhufmng pä et litet oih rart

Dfur ifrän Africä ^ hörande til Mf-fJgtet^

af Krig S kjo ld eb-ra nd - léf
8» BeflKrrjyim^r pä de i hlorrland hrukelige Tröjh*

'
^ Faltar y af Pehr^ Hellzcn - l6y

p. Bera tttfe om en galen Hunds bett ^ [om utan

elakc^ fuigder blifvit botadty af Wn^HELM
S T ii T z KR " -

'

*
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academiens

HANDLINGAR,
h OR M ä K Ä T) E R N E

O C T O fe É & 3 N O V E SI B E R , D É G E M B E R j

År 1777.
p r. m's e s

5

Herr JOHAN CARL WILCKE,
ProFcflbr.

RÖN^
-—

—

Öm Magnet-Nåkm drlim och dageltga

åndrmgar i Stockholm,

Ii /fagnet- Nåien ar ct litet och oanfenlrgt In-
4.TJ. lirument, men har gitvit, och ån Vidare

.T*
, for-
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förmodas kunna gifvä anledning til ftora uptåck*
ter* Säfom de Sjöfarandes omifteliga Ledefvån^

har denna Näl bidragit til Handelens och Sjö-

fartens utvidgande^ til vår därigenom forbät*

trade kännedom ai jord-klotet ^ til kunfkap om
den, kring hela jorden i jåmnt fammanhang
hårlkande och hårtils oförklarade, Magnet kraf-

ten : men tyckes, fedan defs gemenfkap med at*

mofpheriflca himmelen och det fom däruti fore*

gar, blifvit af de nyare uptåckt, ånnu lofva

ofs mera^ om pä defs tyfta fpråk och minfla

rorelfer vandes all den upmårkfamhet , fom dd^
befynnerligheter nogfamt fortjena. Sä långe

imedlertid ej ofveralt ftåndiga anftalrer til den-

na Nålens oafläteliga bevakande åro fogade 5 fa

vi, läfom hittils, noja ofs med afbrutne Ron,
dem de naturkunnige, här och dar, llrovis fam*

la tilhopa, och h varibland jag åfven hoppas
^

åtföljande anmärkningar, om Magnet- Näiens

förhållande här i Stockholm, blifva gunftigt

anfedde.

Om magnettjka Mifsvisningens

Ar 1755, i Maji och Junii månader, be-

fans, med den uti famma ars Handlingar, pag»

14?, befkrefne Gompa{ren5 Magnet-nalens De-
chnation, pä Kongl. Obfervatorii backen, häl-

la fig vid 1 1 gr. fo min. vefter om råtta Norr-
ftreket. Denna enkla mifsvisning har feder-

mera, tid efter annan, pä famma fbålle och med
famma Inftrument, blifvit underfokt, och fin-

nes hår, läfom pä måft alla orter i hela Euro-
pa,
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pä'^ Vara Uti jåmnt tiitagande. Saforti Ijelfvå

obfcrvationen meråndels altid blifvit fotlittad,

fa väl efter motfvaranda hogd4Sr5 förö ijclfva

Middags- Momentet 5 och lika tidef ömkfing
tiiiddagenj äro alk tre utflagen dåfafj undef A*

B. C. uptörde uti följande Tabell^ hvilken, til

lättare jämBreire och fyllnad for de felande

åren^ tillika vifaf tva^ efter en beftändig ärlig

ändring af 9 och 8 minuter, uträknade Lång*
der^ D och JB.

A. B. C. D.

Åi' och Dag. äf?
^ €

l^^S^ ^4^tii i 8 Ii fö i I 4f i I 4p| 1 1 fö i i f

ö

1764 Jun, if ^ ~ il f8 t! fp ii f

8

jjSf Jun. lö il i5 U ö 7 \t % \t 6
176?? Aug. f II ö izåf ii ip it i7 ii 14
1767 Jun. 17 I i 17 ~ ~ ti zf il iö ti il

1768 Jun. f Ii i(5 ™ i i 30 li ^f ii^ö
l7ÖpMaji 11 j;^ il 30 il 53 1144 i 138
i??^ — " — — i2.f} U4(5
1771 Jun. 14 13 8 t? ö 13 3 13 z iif4
1771 Jun. 16 Uf7 ijio 13 f i3tt 13 t

»775 - ^ ^ ~ ^ 13 zö 13 lö

J774^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i3z9r3i8
I77fjun. 3 13 it i3 13 13 if i w%\%t6
1776 ^ ^ ^ _ ^ iH7
I777jun.i3 t3f6i3f8 i^ f4 i^f(5l34z

Magnet - hålens declination^ fotll ^ltid Vatit

Veikrlig^ har (aiedesj^ pä delTa 14 aren^ andråt
fig tvä grader öch fex minUtef, forti ärligen ut-

gör jåmnt p minuter > hvarmed ock IjelfVa ob-

T 1 Ter-
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fervationerne komma tåmroeligen val ofverens j

xncn {ot^ deiTc äfvenlcdes^ med den for 8 minuter

årlig ändring uträknade längden, tråff^i nog nä-

ra ihop, fä torde dåraf följa, at denna ändring

varit, antingen ombytciig ifrån 8 til p minuter,

eller at den faller in, irnellan deffe talen. Och
härmed ftämma åldre obfervationer ofverens.

Om Mifsvisningen hår i Stockholm, är 1740,
ej vsrit mycket (kiljaktig ifrän den, fom Herr
Celsius det aret noga obferverat i Upfahi, och
därftädes befann 8 gr. 49 min. (^') lä har Nå-
len, pä 57 är, framfiaidit f gr. 7 min. 5 fom är-

ligen iirgor vid pafs 8-| minut. Elvius, uti

Oyadrantens brtik^ Anno ijiS^p^^g^ iJy iåger: ae

Magmt-nälen omkring Stockholm och Vpfala altid de^

cUnernr emot veftery fd när et hälft flrek ifrdn mii^

dags4inicn. Detta utgör vid pafs f grad. ^y-J
min. 3 iäledes har heia ändringen under de/Te

forflutne är, til vär tid, ftigit til 8 gr, iSf
min. och den ärliga flyttningen varit närma it

8-1 minurer. Ehuru nu denna ändring ej alla är

torde vara fullkornligen lika flor, tyckes den
famma dock, med flcälig vifshet, for vär ort,

kunna hällas for at falla in imellan 8 och 9 mi-

nuter, for hvart är. Efter ladan rakning, har

Magnet-nälen här i Stockholm, for vid pail 100
är fedan, varit råttvifande och utan declination»

Den lä kallade magnetilka Meridianen har ock
formodeligen pafferat ofver hela Riket, utan at

nägon, mig veterligen, bliivit iädant varfe, forr

ån Herr Hellant, juft vid affkedstagandet,

är

() Se KongU V/t^njk. Academiens Handlingar 1 740 5

pag. 384.
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ar 1748 5 ånnu trå{Fat den famma vid Vardhusj (^)

hvaritrån den långefedan flyttat längre ofter ut^

ä och nu for tiden ifrån Kola ftryker ned ofver

Siberien, Indien och Nya Holiand» {^^)

a. Om Magnet - nålens dageliga ändringar^

Magnet-nalens forenåmnda ärliga ändring år

i fig ej annat 5 ån en flutelig medelverkan
af aila de 5 efomoftaft vida llorre ändringar och
Torelfer, dem denna Nål dageiigen bäde ftån-

digt och ryck vis undergår- Deffe, af P. Ta-
CHARD, 1682.5 i Siam forft: uptåckte, och ai

Graham i London, 172.2, genom flera Nå-
lars famtida bevakande, ftadfåMe ändringar, åro

val redan for detta, af Herrar Celsius ,
{'^^^^)

HjoRTER (-}"), Wargentin (tt) och Can-
ToN (t11) f^^^^ ^ ^'^^ ordning, at foga annat, ån

riktigheten af deras därvid gjorde betydeliga de-

I
couverter, dårom i akt tagas kan. Detta bor

likvål e] hindra, at flitiga obfervationer ju blifva

ofveralt därpå gjorde, for at ytterligare utröna:

Om Nålens märkvärdiga rorelfer altid och alle-

ftådes förhålla lig på lika lått? Om defs regu-

lera dags-rorclfer ofveralt åro bundne vid fam-
ma tid och timar ? Om deras ftorlek år ena-

handa? Om Nålen, på andra orter, har lika

tydelig känning afNorrflvcn, fom hosofs? med
T 5 me-

(*) HcmdL 175-6, pag. 74.
(**) Le Monnier, Zi»/^ du Magnethmey VuA']^6.
(***) HarsdL 1740^ pag, 296.
(t) ibid. 1747 ,

pag. 27.

(it) ibid. 1 7^0, pag. fz.

(itt) Transaä^ 1759.
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pierajfom den vidftråckta utfigt deffli ron lem-s^

pa, til uptäckande af 6era naturens hemlighe-»

ter, kqnde gifvqi vid handen, och tjenar, ^

fylleft hlfva dc tvitvelsmäl, dem Auétorcrnt

pgh dår låtit tormårka. (^)

For at fjelf ofvertyga mig, och lara kanna
forhallandet af deffa 'Magnetifka rorelfer, låt?

jag, redan är I7(5f , af Herr Rosenberg, tiU

reda en til deras obferverande tjcnlig Compafs,
Nålen ar 1 5 tum 4 haier läng , väger 64 afs

^

och var ganfta qvick, at til pricka, efEcr ram-*

fta rubbning, återtaga fit rum. Grad- bågen

^

af endaft lo grader for hvar anda, är indel t til

Jivar f:te minut, och fåftad pä famma mäffings,-»

botten fom fpetfen, hvarpä Nålen hvilar. Fa-»

dret af Mahogony, kan med % (låU - Ikrufvar

oryggeligen fäths vid et våggfaft hord}, defs

fogningar igenftrykas med vax, likafom de fma

'glas-fonftren midt ofver grad-bågarne uti locket,

hora vål forfes, at intet luftdrag kommer åt

Nålen, ej heller hora defla glas tork^^s eller

vidröras, utan at vara förut genom, and^^^ndet

med munnen fuktade, for at undvika eleftrifk

irring. Jag behofde ej lång tid betrakta den-?

na Nålens forhållande, innan jag blef ofverty-»

gad, at det fkulle lona mödan vidare därmed
fortfara , fom ock federmera flcedt med florft^^

upmårkfamhet , långa tiden bortåt 3 men ingeii

gäng har det velat for mig lyckas, at pä ct och
famma ftälle orubbadt därmed fortfars^ längre

«

(^) MuscHENBROEK IntroL ad Philof. Nat. T^om.
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Sn då, ifrän Oftober manad 1771 , til Majus
1774, tilfålle gafs, at hafva Inftrumentet få-

Hadt vid et hornbord uti en ledig Sal , hvarefl:

under hela denna tiden ingen ändring företogs,

hvarken inom eller utom hus, ej heller något
jårn, mig veterligen, rubbades. Jårn-beflag pä
fonftcr och dörrar, fårat jårn-tak utom hufet,

kunde dock ej undvikas, och verkade formode-
ligen ftåndigt, ehuru på längre håll och i fam-
ma ftållning, på Nålen. Säfom frågan endaft

var om Nålens dageliga rorelfer, fäftades In-

ftrumentet lå, at Nålen de forllra dagarna fvåf.

vade omkring Noll-punä:en midt pa grad- bå-

gen} hvarefter defs visning, med Syne-glas,
lom utan fvärighet tillåt at mårka defs Itånd

pä minuten, bevakades ifrån tima til tima,b|de
dag och natt, lå oha och lånpe mojeligt varit,

hvarvid åfven andre i min frånvaro gjorde bi»

trade, hålft når något mårkeligt var ä fårde,

och upteknades uti en Journal, fom år for vid-

loftig at in extenfo meddelas , men til hela defs

hufvudfakeligafte innehåll år fammandragen uti

följande Tabell > fom dårat år formerad på föl-

jande (att.

I ;o Sedan Nålens ftorfta och minfta afvik-

ning eller elongarion for hvart dygn blifvit up-
ford uti en {ärftild Tabell, loktes deraf, lä val

hela dags^dndringens ftorkky fom Ijelfva medlet der-

af, eller den punften, omkring hvilken Nålen
pä det dygnet fvåfvat} och därvid anmärktes
tillika, for hvar dag, om nålens rorelfe varit

regulair eller oordentlig ; af vanlig eller ovanlig
llorleki om NorrOvcn den dagen varit fynligt^

eller något annat märkvärdigt förefallit.

T 4 :t:o Sc-
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z:o Seda?i iFiae defrna fammandragne lång:*

den, alla irFegtilaira och ovanliga dagar blifvrt

utefliitne; kar jag af de ofriga^ för bvaF nilnad^,

iokt tBediiim, tå val for Nilens Si:ånd^ eller

Punéten-, omkring, hvilken d-en hallk fig^ foiti

lor StovUhn- af det s dageliga regHltiira åndringar^j

for den månaden. Hvilka tvä oni^äåindighcter

ii-u jlmvål åra uii' följande Tabell^ uti förfta,

och- fifia ColEm-n.en-. Ä oeh Ö intagne, hvvlka

{aiedigs på ee gäng utvifa förhållandes al alla re-^

gulaira dag-ar- året igenom^

5::a Alla. ofriga-^ fornt mefliitne d^agar^ fotii

åaft nagoi: t)vanligt med fig.^. ant.kigen at Norr-*

£kea fynts,, och Nålen mer eller nnndre ändrat

£g> eller at defs regubira rorelfe vant ovaalU
gen xlorj. eller ock mindre,, ån den £imnia i

anfeende til tnänads- ändringen eller Norrfkej^

Ibordt vara 5. åro bår itti Z:dra och 5:dje Co^^

lumnen.5. B*,. C. jåaite- ändringens ftorlek ocfi

beOcaifenket^ iårffeilt iipf^^rde ^ hvarvid AB be^

teknar^ at Norrnven blifvit det dygnet obfer*

veradej; Or utmärker ovanligt ftora,, men i an-

feende ti! tiden i det malla rc^itiaira ändringar^,

Strekel f~) äter betyder de**dag:^r^ dä Naiea
rarit oord^ntelig, men Norrfltenj antingen for

inulen hinifncl^ eller altfor ljus ock klar fkjc

m. m. ©j: blifvit af mig fedde.

Mycket
,

mera- h-adi' härvid' kBnna:£ anföras-^

tåfom Norrftenens art o^h iitfeende ^ pä hvad
tid och tima ©ordentligheterne börjat och flii*

tat^: bura länge de räckt 5 med fnera^ fom til

correfpondente obfervationer horer^. men detta,

fpares,^ fw vidlyftigheten Iki^U tils ildane gif-
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vas , dock får jag långre ned något mera dårom
anföra.

Ä. B. C. D>
Nilens Storlek af Ni- Norr- Storlek

^ Månads lens oordente- fken. af Nål,

itslnd. liga ändring. rcguL
månads

Jvr Mtnfld D^^Z* ändring.

min, grad» min» min^

tjjt Oélober — o —— 6
i i o ly Or
US o Z7 ™
ji9 o 20 Or
izo o 17 Or
[ti o 10 ™
31 o 55 AB ^

Navci3ib. — 5 —— —

^

jt o 5f ÄB
' ,U Q 16 —

4? o 47 -™

I4 o 21 Or
\f o IQ

o 27 —
ill o 35 AB
[14 o 16 AB
zf o 14 ™
z8 o Ig Or

^

Decemb. — 3I y
Jf o 28 xiB

\6 o 14 Or
II o 19 AB

1772 lanuarius — 4 — —
[iS o lÄ Or
419 o 4f —
[ZO " o II ~
|« O 19 ~
T 5- i77i
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A, B. C. D.

ijjz Februarii 4 f

Mart, — f —' — f

April. — 6| <5|

1

n

51 o IQ — ,

Junius 8 *- 8

*5

Julius —
. pj

^8

lio
18

AR

0 AB

0 AB
0 IP Or
0 AB
1 2, AB

i

0
\J Or
1 7 AB
0 Or
0 I Z Or
0

0 Or
0 r /f Or-

0

0 54
****

0 , ,

0 i7
I 37
0 4?
I 4f
0 18 Or
0 48 AB

/

I77Z
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A. B. c. D.

177* Julius J30

Aiiguftus

6eptcmb,

z8

3»

4
IQ

1*7

10 8

0

15 7

O^tobr, %6 -f

16

Jtj

Novemb, j8|

4
H

Pecembr, »8 ' i-

fj

8

4f AR
0 40 AB

0 A R

1 7 ilQ

0 r AB
0
0 0 A R

Q AR

0 AB
1 f AB
0 27 Oi-

0 10 AB
Q
0 12 Or

IZ AB
0 14 Or
0 ^0 —

^

Q 1

Q Or
r\V *4 Or

1

1

Q 4f AB

0 4f
0 31 AB
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A. B. C.
177Z Decemhr. [z^ o 11 Or

1 14 o 2i AE
\zf o 37 AB
j
i6 o I f —
U7 o if —

1773, Jaatiar» — 29

Fcbruar. — 50

7 o z8 —
fif o lo ~
|i6 1 18 AB
}ij 1 fl AB
118 i 36 AB
1 19 2 2f AB
^lo o 15^ —
X5> o if —

I 1 4 AB
6 o 10 ~
7- o 10

5? o 24 AB
la o 17 —
11 o 14
iz o If —
iS o jr —
17 o 2i

27 O 42
z8 o 29 —

I o id —
z o 17 AB
8 o 25 —
p o 20
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1773 Martius

Äprii

Ma {11$

Junius

Od. Nov. Dec 285:

A, B. c. D.
10 0 16

X 2. 0 17 AB
0 !f

™,

sf 1 20 AB
Zl nV/ T 2 AB

0
25 0 ÄB

0 AB
i/

y V Jb

f_ 8
0

4 Z i»
•»MM»

18

zo

27 20 AB
20

34
0 AB

19 y ni

Z 1 14
Zl ZO Or
Zf 0 16 Or

18

3f — 12,

0

7 0 ff
0 0 24

10 0 4d

M I

H 0 4r
^775
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1775 Junius if Q 2ö <^

2.4 o tf ^
,

Julius — — — to|

Auguflus ^7 ' ^ tö|

t © ^
Tif ö 1(5 AB

ö 17 AB
%t o to AB
fif e jt AB

[^7 5 lo —

»

O 17 Of /

Septemb. — 3d| 8|
8 ö 14 —
n ö 17 AB
Ii ö 15 AB
if o 14 —

'

11 ö if AB
11 o It

i4 o t8 —
if o if AB
17 1° fö

lö Ö it

It ö 14 ^
t<^ § 4 AB

7^
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A. B. c. D.

Oftobr. 18 01? —
tp o if AB
2.0 o — AB
5,7 o 44 AB
28 o If AB
2.P O 10 —

t o 14 —
4 o 3f AB
f o 29 AB

16 o 2f —
17 o If —

Decembi-. — ».-^

5 o 48 AB
14 o 27
If o 25 —
24 o ^6 AB
2f O P —
2p O 10 —
5t o 55 —

1774 Januar. 55 «- 4I
10 01?—
11 o 10 AB
14 ö ^
Z6 © 15 —
27 '

* S7
28 o 10 Of

Februar. — ^6 ,

- ^
4 o It

5" ® ip AB
1774
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A.

1774 Februar. 6
i?

Martius — 37 6|
I

z

3

7
15

14

18

iy
2.0

2,1

If
17
28
2.9

SI

April 4^1^

B. G.

0 10 AB
0 10 Or
0 44

0 4i

0 z8
28 AB

0 24
i-* Q

JL AB
Q T n Or
f>w Or
v*

t F1 i Or
0 IQ AB

^ 5
AB

5/

)
AB

Q xo AB
0
0 20 Oi-

0 ^3 AB
0 ^7 AB

o II AB
o 11 i'\ B
o It Or4
o 25 AB

1?
j8 o 16 Or
ip 0 15 Or

o if AB

1774
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1774 April

A. B. C.
åm\J w I (\

2 I 0 1

5

AB
2 2 I 1 2.

24. 0 JO

•

—

I 0 1

1

—
2. 0 11 Or
f 0 9 AB
7 14 AB
5> 0 7 AB

17 0 I z Or

Maj US ~ 3P • 8§

Denna t'd made, for tilftundande flyttning,

med Obiervationerne uphoras, hvarvid än ytter-

ligare bor anmärkas 3 at, lä vida det for enen*
fam peribn år omojeligt, at iä jämt och ftån-

diyt lom nod ig t v orc ^ Il a fva Nälen både das:

och natt under ögonen, iä torde under denna
tid mycket hafva händt, fom jag ej blifvit var-

fe. Here NorrOcen torde af andra varit fedde,

for en Itund ^ Nålen torde ock nägon ftund^ då

jag vändt ryggen til, pä ladanc dagar, dem jag

räknat for ordenteliga, gjorde flere och llorre

llag, ån jag anmärkt, ty dels fpräng åro ofta

ganila häftiga och oförmodade, m. m. Imed-
Icrtid är det föregående tilräckeligt, at deraf, i

jämforelfe och famband med det fom jag de of-

rigu riren funnit, draga nägra aUmänna anmårk-
nmgar om denna underbara Nålens förhållande,

i anieende til i .0 defs ärliga (lyttning Wefter
ut; 2.:o deis dageliga regulaira ändringar j famt

3:0 defs ihän all regel afvikande oordenteliga

fpräng Qch rdrdlei:.

U I.
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I . Nålens årliga fiyttnlng,^ eller Bedinationens va*

rlationy har, de förita eiioiva månader, ifrån Oclo-
ber I77r til .September 1772,, varit mycket
jämn 5 til vid pafs en minut i månaden. Men
inom dårpå följande Oétober 177^-5 bar den
gjordt et fprång af 14 muuiter vetter ut til 2.6:te

minuten. Om denna ändring hade Ovcdt på en
^äng och häftigt 5 hade någon rubbning af in-

Itrumentet kunnat mifstänkas. Men denna än-

dring tilkoni längfamt hela månaden igenom.

Den fifta September fpeiade Nålen ånnu om-
kring i3|-> men efter Norrflvenen den i och i

Oclober-^ fans hon redan, den 3 Oélober, vid

20 minuter^ den 061:. vid if m.in.^ ifrån

den 14 til z\ Oftober vid 30^ min.) fkred äter

den 24 tilbakars til 26 min. men ryckte efter

Norrfkenet den 27 Oct. fram til 53 niin. hvar»

ifrån hon dock emot ilutet gaf fig tilbaka, at

hela följande November ftadna imellan 27 och

30 minuter. Om orfaken til detta fprång, fom
nog nåra liknar de af Herr Hjorter orntalte

mänads-åndringarnc , varit uti den allmänna di*

reÖions^kraften 5 eller någon ändring uti kring-

varande järns dragande krafter, kan, i brift af

motfvarande ron pä andra itällcn, ej med vifs*

het lägas^ ej heller har Nälcn mer ån denna

gäng vifat lådane nycker. Imedlertid (es, ac

verkan däraf varit be[tändig5. ty Nålen har fe-

dan, ifrån detta ftånd vid 26;te minuten, under

de nåftfoljande 8 månaderne, til Julius 1773 ^

äter jämnt (kridit fram, vid pafs en minut i

månaden, til den ^j-:te minuten. Men dårpå

har hon, ifrån Julius 1775 til April J774, i

hela p månader, varit nåftan Itillailåendcj och
hvi-
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hvilat imdian 5f och 57 minuter j tils hon om*
lider 1 April 1774^ gjorde nägra minuters fteg^

til den 4o:dc minuten ij
hviika 40 minuter hon

laiedes, ifrän dc!"s forita rum-, pä hela p niå«

hader^ främikridit. Efter eti jåmn rorelfe^ ffcuU

le detta tor 5 2 månader eller et är gofa \6 mi-
nuter. Men tagcs derilrän ofvannåmnde fpräng

fiF 14 minuter iom äfven tor hånda af någon
fträckning uti bordet

5
hvarpä Näien ftod^ kun*

de härledas j 2.:ne minuter for det ftörre lleget

i Oecober 177! 1, fom af oriktighet uti forfta fä*

Ilandet pä INoU-punften kunnat hörrorai och
l4kafä i:ne for det nya fteget i April !7"74^

h vanfrän hon redan i Majo börjat återvända i

la ättrilä endaft 2.r minuter for defs vcrkeliga

fkridning^ och for ärliga ftridningcn c) minu*
ter 5 fom nägot när 5 ttied den förut ilåninde är-

liga ftridningen kommer ofvercns. Samtidi.

i'on pä andra orter bora vidare aFgol^a, om Nä*
len verkeligen. Anno 1771, om höften

5 gjorde

r:t iädanc fpräng ^ och äter aret därpä varit fta-*

tionairj eller om iädant: härrorer af den ofåkerhet^

Iwarmed Variations-ändringen 5 inom hus i» med
Vi länga och qvicka faftftäende Nälar^ kan i

lakt tagas^ hvartil jag for min del^ häller de
mindre f a 6 tums naiarne^ fom iirän alla an-^

dra kroppar åro affondradcj och hafva mindre
känning af dags^ändringarnei for tjeniigaft.

i; Magntt-fiäkns rtgulmrå clageligå andrlngat

^

hafva vid denna NäL^ aldeles förhållit Gg pä
det iåttet^ fom Herrar Hjorter^ Wargen-»
tiN och Cani-ön de famma befkrifvit, och
tortjena^ i anfeende til deras fammanhang med
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å!'Stiderne och jordens hvålfning omkring defs

axel, utmårktafte upn-årkfamhet. Därvid torde

ån ytterligare ftä mycket at utreda. Jag har

funnit dem pä följande fått. Nålen gor hvarc

dygn et ftort flag (om några minuter iä tå

kallas} fram och tilbaka ifrän ofter til vefter,

och tvärtom. Imellan kl. iz och
3

pa dagen,

år hon längft i vefter^ imellan kl. 11 och 3 om
natten, äter långft i otter, iä at defs vändning

per medium (ter klockan z och zj ehuru det-

ta ej alla dagar juft träffar no,ga in, utan fker

ibland nägot forr , ibland fednare, hvarä hittils

ingen regel är bekant* jag har tprdenffcull an-^

fedt Nålens rorelfe for ordentlig, la långe ftor-

fta elongationen och vändningen fallit in imel-

lan forenämnda gråntor kl. iz och 3. ty fä of-

ta vändningen fkedt forr eller fednare, hålfl om
dagen, hatva meråndels ftorre oordentlighcter

varit ä färde. Nålens gäng uti defs dageliga

ändring, 1.x fällan jdmn och likformiga utan fter

nu fortare, nu längfarnmarc. När hon om mor-
gonen kommer ifiän oilern, gar hon merendels,

til 8 och 9 om formiddagen, ganfl:a längfamtj

denna tid, til omkring kl. 11, börjar hon gä li-

ter fortare 5 och fkyndar imellan iz öch 3 til

fin vändpunkt i vetter j där hon likväl fällan

länge uppehåller fig, utan vänder om därifrån

med aftagånde häftighet, til kl. 6 7 a p om
aftnarne, dä hon likfom hvilar en ftund, men
äter imellan 10 och iz fkrider litet ofter ut,

och oitaft imellan iz och 3 om natten gor ån-

nu et litet fteg ofter ut, for at, fedan hon där

litet ftadnat, morgonen och formiddagen ofver

(krida tilbaka. Vid denna regulaira gäng, fö-

re*
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rekommer likväl ånnu, oftare än at det for eii

blott oordning kunde anfes, den omfiändigheteni

at Nålen under fin gäng til otler, ibland redan

kl. 7 eller g? nien vanligaft, imellan p och
II, om aftonen, gor et litet bak (leg at några

minuter emot vetter, men utan at länge uppe-
hålla fig därvid, fullföljer fin. forbefkrefne gäng.

Detta bakfteg är oftaft tydeligt , men åfven ot-

ta omårkeligt, och dä ftadnar nålen gemenligen
i det rtålle några timar, och forft omkring i

och 1 om natten gor et litet ryck orter utj

at därifrån begifva lig pä veftra dags-refan. Nå-
got annat flag om natten, har jag ej blifvit

varfe, om ej ladant händt efter 2 a 3, det jag

ej lä noga kan ivara fore, emedan jag fällan län-

gre förmått följa Nålen, hvilken om morgo-
nen, kl. 6 eller 7, merendels altid redan fun-

nits pä återvägen til vefter,

Somniartiden år den båfta til defla ändrin-

gars anmärkande, ty dä åro de, fom Tabellen
utvifar, ftorre och qvickare, ån om vintrcn, dä

Nälen knappad fkrider f minuter om dygnet.

Denna af Herr Canton aldraforft anmärkte
olikhet och defs fammanhang af dags-dndringarnas

florlek efter års-tiderna j är lä tydelig och jämnt til

och aftagande, at man ej utan god grund dår-

af förmodar, Nålen hafva en märkelig känning
af värme och kold, hvilka dock, efter andra
bekanta forlok, verka tvärtom pä magnet^ftyr-
kan, i det kölden plägar oka, men värmen for-

fvaga magnet-krafcen, {^) hvaremot Nålen år

U
5

qvic-

(*) MuscHENBR, Dc Magnete
^

pag» 61 e
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qvickaft om fommaren, men trögare i koldj dl
hon ock, fom Ellis anmärkt^ kan mifta all

direftiom formäga, lom genom eld äter iifvaa

5. Näkns oordenteliga dndrwgw ^ aro. alla d©
yorelfer och fiyttningar, fom iträn de foregäciv

de, med tiden harnrioneraMde och regulaira ån*

dringar afvika, och för mera tydeUgbet ikull^

kunna anfes för a t vara af tre flag. Deffii ån*

dringar afvika nemligcn: i) blott / aKfeenä^ tit

fiovlekmy, men infalla i ofrigt pä vanlig tid. D0
åro, i ]ämforclfe med de regulairas n^änads-^ me*-

dium , antingen for fi^^^o eller lar fmd- De fér«

ra, åro mall aila uti Tabellen up[orde, och fai«

k gemcnligen närmaft ior, imellan och efter de
dagar, dä Nälen haft ftorre irregulairiteter for

figi eller ock imellan-äi, pä mycket vackra

och klara dagar, dä luften varit ren och torr.

Gan{ka [m.d flag gdr Nälen, och ibland fcär aK
deles ftiiJa,hela dagen bortåt, uti mycket fuck-

tig luft, i fynnerhet dä hoile-^tiden flera daga^a

dtiggrågn vankats j fåmväl ibland, eitcr flera da-

gars ftora oordenteligherer, hvilka likfom mat-

ta Nälen for nägon tid, innan den äter kom-^

mer fig til gänt>s. 2.) i anjeend^ til tiden ^ mcfl

hvarken i ftorlek ell^^r ordning. Nilens dags vi^

brationer gifva fig dä, likfom pä en gäng, 1h

tet fram eller tilbaka. IN alen år redan för kl.

långft i veftern, och for 120m natten längft

i ofter. Eller ock fortfar Nälen ånnu efter kL

3 at fkrida vefter ut om eftermiddagen, och om
morgonen gar ofterligt, fall hela fkridningen ut-

gör

(*) vid. Woyage to Undfms Bay y p. ^.2u
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j

gor en enda vibration dygnet ofver. Den årli-

ga och månatliga flyttningen, tyckes fke vid

ladane tilfållen. Merendels åro dock deffe af-

vikningar pä ovanlig tid, forebud til påföljan-

de oordenteliga rorelfer.

^) Egentellgafi oordenteliga och irregulaira åro

likväl de, ifrån alla föregående, lä väl i anfeen-

de til tiden, fom ftorleken och ordningen, myc-
ket flciljaktige ändringar, hvarvid ingen regel

eller lag ännu kunnat uptåckas^ Nålen gor där-

vid ofta llorre och häftigare fprang inom en el-

ler några minuter , än annars pä hela dagar. Hon
ledes flera hela grader åt ymfe fidor ifrån fitt

rätta medel- rum, och fk rider pä en och famma
tima, flera gånger fram och tilbaka, ja ftär

ibland ingen hel minut ftilla, utan fvåfvar, nu
ryckvis, nu likfom darrande, fram och tilbaka.

Den Itorfta båge jag pä det låttet fedt Nålen
genomlöpa, har varit 5 gi^ader 50 minuter: fäl-

lan år dock ändringen (ä ftor, men ej iållan en
hel grad. Ingen tid eller time pä dagen kan
lågas hafva varit aldeles fri frän deffa oordente-

ligheter. De vidtaga dock fållan om formiddagen.

Imellan \z och 5 låga de ofta til, med något
ovanligt fp rang , men efter kl. 5^ och i fyn-

nerhet omkring 7 til 10 och ii om aftnarne,

hafva de merendels infunnit dä ock Nålen
natten ofver varit oroligaft. De päftä olika lån-

ge. Ibland är det gjordt på några timar , i fyn«

nerhet om eftermiddagen, eller ifrån 7 til 12
om aftnarne^ hvilka timar åro af oordentlighe-
ter likfom utmärkte. Men de päftä jåm.väl ibland

flera hela, ia åtta. dagar ä rad, på hvilken tid

U 4 Nä-
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Nålen ftundom mer, ftundom mindre oroas.

Ingen manad har varit fri for dcffa rorclfer,

hvilka likalom vanligtvis infinna fig tvä gånger
hvar manad, några dagar ä rad^ och någon gäng,
läfom i Martio 1774, blifva näftan dageiige-
Om fommaren i Juniooch julio, infalla de me-
rendels en gäng rätt llarke och långvarige; li-

kalä om vintren i Januario. Men regel och
ordning faknas ännu håruti. Det enda, fom re-

dan Herrar Celsius och Hjorter därvid up-
tåckt , år deffa oordenteligheters riära och for-

undransvårda gemenllvap och harmonie med de

Wii höga atmofpheren blodande Norrfkenen,

i^älens fammanhafig med Norrfkenen ar lä tyde-

ligt, allmänt och bellåndigt , at ingen, fom med
upmårkfamhet betraktar bada phenomenprna

,

kan derpå tvifla. Mulen himmel, mänfkenet
och de ljufa fommnr-nåtterna hindra ibland , at

tydeligen blifva NorrOcenet varfe 5 men dä det-

ta ej hindrar, flär det tällan eller aldrig felt, at

ju Norrflcen vanka pä himmelen den dagen,
dä Nålen vifar, ovanlig rorelfe, och merendels

brinna de klaraft, juli: under det Nälen ftarkaft

fvåfvar af och an. Man bor likväl ej omvändt,

utan undantag fluta, at Nälen har mycket flo-

ra rorelfer, lä olta deffa ftcn verkeligen finnas

pä hiramelen. jag har i Tabellen anmärkt alla

de Norrflcen, dem jag Ijelt blifvit varfe, och
deribland åfven iädane, hvarvid Nälen ej vifat

llort mer ån ordinaira åndringar, faft Norrfive-

nen ibland med baga och Ijula blofs varit nog
högt fpridde. Saken forhäller fig aldeles pä det

låttet, fom Herr Hjorter ganfka val befkrif-
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vit. Nålens norra fpets tyckes likafom följa

Norrfkenen och draga lig til dem. Äro deflc

enfanit eller ilavkaft packade eller brinnande i

veftcr, ledcs ock Nälen lil veller-, Iträla de

äter klarart i oiter, afviker ock Nälen ät den
kanten. Nålen har iä ofta, hål 11 dä Ifcenen

forrt tändas, underrättat mig om deras låge, at

jag ej tviflar pä riktigheten dåraf. Deremot,
när Norrfkcns-byen varit mycket lag-, eller bagen
efter Magnet-direélionen jämnt uprtiger til och
utofver Zenith, och bloflen varit ofveralt jämnt
fordclte, rubbas Nälen ej iä ftarkt, och otta

med fmä täta flag och dallringar ftär likfom

llilla inom några minuter, ehuru hela himmeien
med fläcktande fken och blickningar varit länge

ofver Zenith til foder ofverdragen. En fom är

van vid Nälen, märker dock fnart hennes be*
Händiga oro, fom ock lållan afloper, atju blof-

fen blifva olika fordelte , och dä ftraxt genom
ftorre ändringar gitva fig tilkänna.

Jag fluter håraf med fannolikhet, at, fom
Norrfkenen den ena gängen iä tydeligen verka
:>ä Nälen, defla (ken äfvenledes altid äro uti

!uften, när Nälen giiver någon flags oordente-

! ighec tilkänna, ehuru flcenen for andra orfaker

ej kunna fes, läfom om dagen m. m. Jag flu-

ter ock vidare håraf, at fom Nälens ftorlta ir-

regulaira rorclfer härröra eller rtä i gemenfkap
med Norrflcenen, lä kan detta åfven billigt för-

modas, om alla de mindre rorelfer och ändrin-
gar, fom Nälen undergår. Norrfkenen villas får^
denjkull^ icke allenaft viffa tider och dagar om dret^

famt ndfian bvar mifnad^ tvä gånger uti atmofpberen*^

U s ^
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de tändan ock regulairt hvart dygn^ och gifva Na-^

len defi bejiåndiga rårelfer acb gårjg^ men droy for^

medel olika flyrka ^ fårdelning och itändning^ v^Illan^

de til alla vid defja Magnet nålens roreljer förekom-

mande irreguhariteter y ja troligen dfven til defs år-^

liga flyttning och variation , med mera^ fom af det-«

ta åmners vidare grantfening följer.

3, Anledning tti ftja ron med Indi-
nations - Nålen.

I anfeende til Norrflcenets tydeliga verka!^

på de Horizontelle Declinatäons-nälarne, tyckes

val naturligt rolja, at åfven de up ocb ned gåen-

de Inclinations«nälarne , borde deraf hafva c^;

lika iä llark^ om ej mårkeligare känning. Som
detta likväl aldrig blifvit nogfamt underfokt,^

har jag flere gånger budit lil^ at med de for

liafvet inrättade, och jåmvål tårftilt til den ån-

dan upfatte Nålar, gifva derpå akt; men har

i den delen icke ånnu kunnat gora mig Ijclf til'

nöjes. Af det lilla jag därvid erfarit, fladfäfie^.

likväl Norrfkeneti gemenfka^p med Nålen et mdrkr

värdigt fatt. Men Inltrumenterne fordra en lår-

fkild och förbättrad inrättning, om något mera
dervid (tall uptäckas* Hvad jag hittils funnit^

beftär deruti: l) At fjelfva Centrum af den fä kal^-

lade Norrfi^ens-Snlen y hvilkeny fom bekant är^ vifar

(tg ej längt tfrån Zenith ^ och ibländ fäjom et täk

fprider vackrafte ftrålar ät alla fidor öfver himmelen\

Gt detta Centrum
, fager jag y närmafl befinner och vi^

far fig jtifi uti famma Magnet-direBion , hvilken lut-*

nlngS" nålarne utvifa-y det år^ hos ofs y omtrenttilj^

graders högdy foder uty uti den Vertical-planen y fom

efter Dulinationen m får tiden afviker närmafl i f
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grader ofler ifrån MiddagsAinien, Denne Sol år,

fäfom CoTEs^ (^) M AI HAN ('^'^) med flera, råtte

ligen vifat, blott cn optlfk projeétions- figur

^

fom Norrfl;enets, efter denna Direftion parallelt

upgaende iiraltirj uti v4rt oga och omdöme for-

niera, pa det inbillade hiu*la- hvalivet. 'Norr*

Jkens ^ bhjjen firyka fåledes up^ juji efter den direciion

foM Magnet^kraftin gifvtr Ir^clinatiöns- nålarne ^ när

hon enjam får råda. irjvad under dä! at Norr«
Ifcencn^ la länge de följa oeh ftryka up efter

denna Magnet- Dired"ionen , icke pa det minft^

fora Inciinations-nälarnc ^ hvilka cndail kunna
ledas up och n.cdi nien afvcn pä della Nälar ger-

ra en tycielig verkan., nar Dircftioncn andras

,

och den foreiiämnda Norrfkens- Solen, tillika med
fr>agnetiflva N alen 5 ändrar fitt låge* Detta hat

j'.g nu ock jåmvai fiere gänger tydeligcn rönt:

Inclinatians-Nåkn^ [om vid de (iarkafie Norrff^enen va^

tu /lilla y få länge Centrum Anrar^- behållit fit vanli'*

ga rur/i^ bar genom mårkelig åndririg til 10^ If >

ZO ^0 minuter gifvit tilkänna ^ at detta Centrum

verkeligen ryckt några grader högre eller längre

riedy och at fåledes Norr(h?7S ' och Magnet - Diretlio"

nen tillika andråt figy h varvid tilkommeri en an^^

van omfiändighet
^ på Jjelfva den börizontclla Faria^

ttom-Nålen j at defs norra fpetSy fom eljeji altid flår

i plan ?ned Grad-bågen y vid fådane tilfålien , fänkt fig

märkeligen ned och hlifvit likafom tyngre^ fåfom det

hände mig^ under det präktiga råda Norrfkenet ^ den

18 jan. 1770 ; eller på en gång gifver feg up och

flår an under glafety fåfom^utom flere^Jkedde tre jår^^

(*) Smhh Optiks
^
pag. 67.

(*^} Traité ds l^auror^ B.oreaky 1754, pag. 139^

I
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fyllda gånger ä rady den 15 Bec. Ij6y ^ under det

Norrfienen häftigt fläktade vid Zenith. Pä denna
grund lära iå väl Inllrumcnterne fom obfcrva*

tionerne hådanekcr fä inråttas lä, at Magnet-
krafcen, i fordelaktigafte ftåUning och i alla di-

reftioner, må kunna verka pä och ftyra Nälar-
ne, om nägot mera, fom låkert Itär at förmo-
da, dervid (kall blifva uptåckt och underlokt.

JOH. CARL WJLCKE.

Magnet-Nålens Declimtlon
y ohferverad

pä flera fiällen mom ISorra

Pol^Qrkeleny
af

ANDERS HELLANT.

Sa nyttig Sjo-Compaffen eller Magnet-Näleti
år tor Sjöfarande, lä nödig år ock kunlka-

pen om defs Mifsvisning eller afvikande ifrän

råtta Nord- och Soder-ftreket , famt om Mifs-

visningens ftåndiga ändringar: ty om man dem
ej känner, kunna de Sjöfarande lätteligen af den-

ne vågviGire blifva förledde.

Magnet-Nålens forhållande, med defs ändrin-

gar i defla norra orter, äro val förut af mig
korteligen anförde, dels uti tvånne for Torne
Stads Horizont, til de Sjöfarandes tjenft, ut-

gihia Almanaehor for aren 1744 oth 1748, dels

ock uti Kongl. Vetenfkaps-Academiens Handl.
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for år I7f6, lamt af Herr Öfver • Infpeftoren

Marelujs, uti Handlingarna for aren 1771 och
177Z. Men foni Magnet- Nälen , under defTa

flit framflutna aren, undergått ftarka ändringar^

tror jag n^ig gora de Sjöfarande en tjcnft med
deras angifvandc, uti följande korta, men päli-

teligii undcrråttelfe.

jag har hår i Torne, i mänga ar, gjort

Magnct-Obfervationer
, på enMagnet- Näl af i

Franfka fots längd, fom väger 10 Svcnfka lod,

och bår med hvardcra andan ofver4!od, gjord

af framl Inftrumentmakarcn Steinholtz, år

1761. Den har nu i 10 ar varit fåftad orörlig

pä fitt ftälle. Tvännc andra Nälar, af lika långd

med den förra, men olika tyngd, hafva varit

fåftade i lårflxildta rum, utom tvånne, af 4 fots

längd, famt flera mindre och vanliga Magnet-
Nälar, Berg- och Sjo - Compafler, Mldc längt

ifrån hvarandra, dels i kalla, dels i varma rum,
med Thermometrar och Hygrom.etrar vid hvar
och en af dem, at utröna, om kold eller vär-

me, torrare eller fuktigare luft m. m. kunna
pa dem gora någon verkan.

Ar 1737, i Januarii månad, fans Magnet-
Nälens Dcclination eller Miisvisning hår i Tor-
ne, af de dä med Grad-nnätningen här fyifelfat-

te namnkunnige Franfke Alironomcr och Ma-
thematici, i det nogalle, - f g^- f

o

Ar 1767, i Januarii manad, fann
jag den - - - 8 — fo —
men är 1777, §f^'cn i Januario, 11 — 4f —
Deglinationen har altid varit til Weftcr.
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Således har ändringen 5 pä 40 ar^ ifrån 173^
til 1777 ^ varit 6 grader och 40 nrinuteri) metl

ej alla är lika Hor: ty pä de forfta 30 aren hat

den varit 3 gr. 4f min. (bm gora allenaft 7-|

minut, årligen pä den tiden 3 men under de li^

fta lo aren 5 har Declinationen bhtVit t gr. ff
minuter, eller hvart ar r/J minuter mera We*
Herlig. Man finner håra!', at den -.Wefterligcl

Mifsvisningen år vid Torne Stad i ftåndigt til-

tagande^ men accelereras nu for tiden mtt
och mer*

I Wardhiis vid Nord«Gapj fonn jag^ i med*
let af Augufti manad 5 är 1748% CoinpafTen a*^

deles rättvifande^ . eller utan all Dcciinaiion X

men Kong]» Danlke Ällronomi*^ Obfervatoren^

Herr Ol. Nig. ButZovv ^ fom där viftas^ haf

i Martii månad i77f5 funnit Declinauonen där*

llådes f grad. 31 min. veiierlig. Magnet- Na^
len har derfore dar, pa 26|- dr.igit ftg mef
ån s% gjader^ eiler 12-j Oiinurer om år^tj läng*

re til Weiier*

Uti Jukasjérwi i Torne Lappmark^ utldef

6j gr* fl min. Polhogd, i NNW ifrän Tor*
ne^ befans Declinarionen> är !77ö^ rnidt i

bruarii manad > \i grad. 10 min. eller nåilan Ii»

ka ftor fom i Torne 5 Himma tid*

Men vid Sadankylå Marknads-plats ^ Undeif

^^7 gr. 15 min. Poihogd^ i NNO if-rän ToriiCi

famt vid pafs 22» Mil oilGr orn JukasjerWi, var

Declinationen, i Martii manad famma är^ alle*

mit f grader och 30 minuter*

Äfveniä vid Kufaaio Kyrka, iiåftaii tindet

fatn*
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famma Meridian fom Wardhus^ och lika Pol-

hogd rned Torne ^ men ii mil, eller vid pafs

f Longituds-gradcr ofter om Torne ^ var De«
clinationcn acer grader til Vefter.

Således år Dcclinationen izUj pa deOa örter^

något mer ån i grad mindre, for hvar Longi*
tuds-grad til ofter iträn Torne och Jukasjerwij

i följe hvanif, Magnec-Nalen nu torde vara utan

Miisvisning^ vid vettra llranden af hviia Hafvet.

Huru ilor Mifsvisningen år vid Archangel^

har jag 5 oakcadt all cfierfragan
, ej kunnat fä

veta,

Magnet-Nalens vanliga dageliga fniS åndrin-

gar> endall til några minuter, åro for de Sjota-

rande omårkelige och obetydelige: men dels

ftarkare fpräng om afcnarne, ftundom I grad

eller mer til velVer, om morgnarna til ollcr om
vanliga fcällct , kunna undertiden gora nägon li-

ten mifsräknmg i Courfen for Seglare: men til

lycka 5 infalla de iall/m, och det m.eråndels alle-

naft mot Ny och FuUojänar, efrer några da-

gars Nordanvåder, litet for vader- åndringen^

eller mot langfamt Sunnan-vädcr eller häftig

ftorm 5 dä man ock akid hår i Norden har blof*

fande Norrfken ofver hela himmelen, låfom det

fåkralie vådcrleks»mårke\

.Vid mina Magnct-Obfervatloner har jag fun*

nk, 1:0 at om Somrarna har Cooipaffen nåftail

en hal f grads florre Declination, ån famma Com*
pafs i kalt rum har om vintren.

2:0 At de qvickafte Magnet-Nalar åro tro*

gare i kalla rum^ at vifa lå vål de dageliga ån*

dr iii'^
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dringarne och fprången, fom råtta flållningen,

ån i rum, fom hyla 12. å if graders värme of-

ver Frys punften.

:5:o A t ju kallare rummet år, dår Magnet-
Nålen år upftåld , defto mer iånkcr fig norra

andan under Limben , och höjer fig igen , lä

fnart värmen tiltager. Jag mårte derfore^ ac

hålla fpitfen jåmnt til famma högd och vid Lim-
ben , med fram-och tilbaka-flyrtande af en li-

ten pappers bit, om et hälft åfles vigt, jåmka
Näien til horizontei ftällning, efter fom var-

men okas eller mindcas i rummet.

ANMÄRKNINGAR
Om Blåjeflenen y

af

PETER JONAS BERGIUS.

Alt ifrån det Mad. Stephens upgaf fina

lleniofande Boli , och lårdelcs fedan Her-
rar Alston och Whytt, m. fl. genom an-

ftälde Ron vif^de kalkens ftenlofande egenftäp,
i förening med tvål, hafva kalk, kalk-vatten,

aicali fi>^um caullicum, famt tvål, hos Läkare
vunnit fortroende, iäfom pälicelige ftcnlofande

medcL Det är fant, at Bläfelienar, nedlagde i

folucioner af defla medel
,
verkeiigen lofas, och

fom Herr Profeflbrt^^n och Riddaren Bergman,
famt Herr Scheele vifat

,
ganlka häftigt an-

gripas af caultika alcalier, iä at Medici vifTer-

ligen
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vt^rkai^ af tkffä Wedci xnom kroppen , foni

fr>aa fim^t-r,, förfokeii iiioir) kroppen anllål-

te. Jcke drfs mifidre h^x iag^ liVad kalk-vat-

tei^ i féi^iiig trstrd tväi v.dkommec^ Tvyii^cn

iatt ak fö* %m anlcdtimg at ^infta totc for-

tföeiide får det fattima^ otli dtt af et^ tnlrkelig

icaiiiS'^ focn Jag im far dea åran^ at fo^ KmigU
Äcaéemicn upiåfav

jFraÄi!. jlirtiti^ Öt)i'gmaÄämi xdcIi RiécilåreÄ

i^oBE€ic ^hade, fore är 1762,, dä och då kånt

fpänniBgar i irnd^erlifvet ^ fom kiiiVnat rnifstånkas

for Sten-cclik) men det aret blefvö anftotertia

bade tätare fvärarts med -nog tydciiga tec-

kea trlj at Bläitften var å^färde ^ och |>i!ikäÄ

han dä en gang blod. Är hade Blå-

fefléns-krårr-porna il tiltagit j at han nu mera e|

fi-ck filta med ro pa fitt Äii/bets-rum , utan n1'ä*

mdes öfta m ^ for at IStta fig ifi-ån de tåta tirang-

Hingar han had.^ pa Urin-gangen. Han refol-

Verade lig ria til at lära fondeVa Blafaiv^ kvm 'för-

rättades af .Herr Archvatern Sch VtZercränt^^
livilken berattade fig verkeligcn halva kånt eii

Sten i Blafan 3 fom fonden ftotte emot. Jag
trodde mig dä , fedah aiikiiliga andra medel frukt*

låii: biifvit torfökte^ befögad^ at tilftyrka demli
P'atient^ at dageligen intaga t lod Tvll^ <rch

derjämte lUdricka
3

qvartcr Kalk-Vatren^ beredt
af calcinerade Oibon-Oral, Framl. Archiaterrt
Von RosENStkiN, fom derpä togs uti famrad |

iiidåmde genall liti famma tilllyrkande^ hvaref-
ter detta rad blef utan upflcof Vidtaget^ forrt

ffiedde mot nyfsnåmnde års flut» Sedermei-a har
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det ock jämnt blifvit folgdt, med den ftandak-

tighet och noggranhet, fom lyfte i alla denna re-

deliga Hedersmannens ofriga göromål 5 och kan
jag, läfom hans Händige Läkare, intyga 5 at han,

ifrän denna tid intil hans dods-ftiind, ingen

dag vikit derifrän, om han icke genom annan
tilftotande Ijukdom, nägon gäng, pä mitt inri-

dande, fig derifrän pä helt kort tid afhåliit.

Som denna regime lindrade SaL Borgmåftaren
ganfka piycket, lä fick han ock deraf la myc-
ket ftarkare motif til fortfättande af denna cur.

Han vann e j allena fl: en god lindring i fin fvå-

righet at låta urinen , utan hans mage, fom för-

ut varit fvag , ftårktes ock håraf, (ä at han ät med
båttre matlufl:^ fmåke maten val, och blef ver-

keligen fet. Men fedan iädant i Öere är råckt,

tog han äter pä at längfamt afmagra, och ånd-

teligen togo. krämporna ofverhand, Stenen väx-

te lä, at han började kännas utanpå i perina:o;

den ljuke fick fedan tecken til Torfken, dertil-

med en fortfarande plägfam hicka, hvarunder

han omfider fiutade fina dagar, i Martii mänad
innevarande är, 71 är gammal. Herr Doétor
SvEDELius, fom vid Likets opnande var när-

varande, fkar med varfamhet up Bläfan, hvil-'

ken han fann rundt omkring fluta fig etter fte-

nen > då hon opnades, var hon hel och hällen

upfyld med ftenen, iom lag likafom inmurad i

et grusaktigt våfende, hvarmed ock hela Ste-

nen var ofverdragen pa ytan. Detta grus, dä

det var fårfkt, hade et cryfl:allinifkt utfeende.

Dä Stenen nyls var utfturen
, vog han ellofva*

unz, men fedan han legat ett par dagar i ett

torrt rum, fans han hafva förlorat ett unz af

fin tyngd. Sä-
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Sådant blef utfli^get af en cur, fom inpå

14:de aret biifvit fortfatt. Hade Kall< -vatten

och Tval cgt den förmågan^ at verka pä Ste-

nen i Blafm, ia hade vifst denne Sten^ pä eti

lä läng tid, bovdt blifva uploti Men i ftållet

for at loias^ vaxte han innDerfbrt til, och det

pä tä utmärkt fatt, at vi haFve fä cxenipel pä
fä Hora Bläfeft-enar.^^ Dc^t^ fer^ lä ut, fom Tväl
och Kalk -vatten mätte pä helt annat lått verka

Jnom kroppen, än dä forlok dermed antlåilas

utom den famrna, och jag tviflar mycket pä >

at denna blandning verkeligen formar bidraga

nägot til Stenens lofande inom kroppen. Dec
år troligt, at (ä mycken luftfyra träS^as i pri-

ma: viir, at kalk-partiklarne i kalk-vatnec der*

igenom varda mattade,? blifvandes dcrmed fe*

dermera ofkickelige at gä in i bloden. Herr
D'E$CHERNY {^) anftåide ~ förfok med Stenar,

dem han lade i urin> hämtad efter en Man,
forn dageligen tog

^
pintes kalk -vatten och i

unz tväl; fnen fedan forfoket biifvit fortfatt i

16 dygn, och Stenen vägdes, hade han fnarare

okt fig, ån minOcats. Riddaren WALPor.E,
fom i 8 är dageligen tog ? pintes kalk-vatten^

af Oftron*flcal tilredr, och um tväl, var ej

fri frän Stenar i BUKan, dä han efter döden op-
nades, utan hade dår ätfkiiliga fmä Stenar. ('^'^)

Lika utOag hafva ock Auftorerne anmärkt efter

Ms. Stephens cur Man låfer, til ex i F//?.

^ie tAcademie des Sciences {^'^^) om en, forn af

X z Ste-

(*) Traité de la Pierre:^ pag. 70.

(**) Se Philof. transaä. Vol. j-o , Part. I. p. lOJ'.
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StephenOca Curen haft lindring i 12 ar^ och
trodde fig nu aidelcs vara fri tran Stenen, dock^
vid Biåfans opnande efter döden, hyfte deruti

en rtor Sten, omgifven med en flem - flcorpa.

Dcfle och flera dylika håndeller tyckas aldeies

forringa det goda iof-ord, fom Stephenfka cu-

ren och kalk-vatten i förening n^icd tvål haft,

och fy nes det, fom vi bore upfoka paliteligare

medel mot en ljukdom, fom lä mycket plå-

gar månnifto-flågtcr.

Tiden far utvifa, hvad god verkan den i

Engeland nu berömde Sten-curen vii gora, fom
beltär i caullik lut. Man fer af Herr Schee-
LEs torfok (^), huru Stenen angripes af cauftilc

lut , och derutuman verkeligen upiofes utan di*

geftion. Man har (aicdcs anledning at vånta

forman af denna upgift, enar toriiirenheten tär

ytterligare afgora, hurudant förhållandet blir in-

om månnifko-kroppen. Dpt har jag funnit, ac

en ftark cauftik-lut , allenall til f droppar, gif-

ven ät dem^ fom hafva Hora Bläfc-ftenar, ehu-

ru den blifvit utfpådd med tilråckelig kott-fop-

pa, gnaflva mycket angripit Patienten, och ej

litet okt defs plågor. Forfoken bora derfore

anftållas med mycken varfamhet, och egentcli-

gen pä dem , fom hafva fmå ftenar.

Hvad kalk-vatnet och tvålen vidkommer, la

år det förunderligt, huru mycken lindring de

ljuke deraf finna, fedan denna cur nägon tid

blifvit fortfart, läfom ikedde med Herr Ro-
BECK 5 än llorre lindring fick Walpole, fom

man

() KongL Fet. Acad. HandL 1776^ p. 329»
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man fer af den beråttelfen han upfatt otn Me-
dicamentets verkan pä Gg Ijelf(^), hvilket vi-

dare intygas af Baron Pringle
Ehuru Galibläfe-ftenar ej hora til detta åm-

ne, iälbm varande af en helt annan fammanlått-

ning ån Bläic-och Njur-ftenar, vil jag, dock
med ett par ord omtala den ringa verkan ^ Tom
tväi och kalk- vatten hafva pä dem. jag kän-

ner en Fru, fom i flera är fruktloft int^igit tväi»

piller emot Gallftens-coUkcr^ hvilka med llor-

lla häftighet äkommit. jag har fett flere , fom
haft alla tecken til Stenar i Gallbläfan5 och
långe tagit tväl-piller > utan all verkan» Den
ointalte Walpole, hade i Gailbläfan Öcre Ste-

nar^ dä han opnades. Herr Wilh. Heber-
PEN (**^) omtalar en, fom i 7 är dageligeil

tog i un^ tväl^ men likafullt funnos hos ho-

nom många Gallbläfe-ftenar, dä han efter do-

d^n opnades. Som defle Stenar åro ganfka fe-

ta, fä fynes, fom vegetabilifka fyror kraftigare

mätte verka pä dem. jag bar 5 gånger med
fynnerlig framgång lindrat, och kanfte botat,
håhiga Gallbläfe-ftens-colifcer , blott med Cre-
mor Tartari och en gron^foppa

,
dageligen gif-

ne nägon tid framät. De hafva alle lindring än-

nu, ehuru bos 2:ne, nägra är efteråt framlupit.

Tiden fär vifa, om curcn blir beftåndig.

C) PhUof. TramaS\ Voh 47, psg* 472.
(**) I. c. Vol. fo, pag. 205-.

(**) Medif. Tra^saä. Vol. 2, pag. 164.

X 5 Be-
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BESKRIFNING
Pd Svenfka Slok - Granen,

CancelHe Räd och Comrnendeur af K. Wafa Ordr

T I nder min refa frän Gotheborg hit til Stock*
holm, i början af liftL September rnä'

nad, blef jag, vid pafs ^ mil hitom Malmby
Gåftgifvarcgärd i Södermanland , varfe et flört

Barrträd af ovanlig ftapnad, fom vaxte lä nåra

lands-vågen, at en del af defs qvillar hängde
derutofver. Jag lät vagnen genalt lladna, och
befäg fom hailigaft Trädet ^ men fom jag ej

hade tiifålle at länge uppehålla mig dar, mäile

jag dä noja mig med några qviftars affkärande,

dem jag tog med mig, och fedan under refan

nogare betraktade. Hvad fom fornåmligaft våck^^

te min upmårkfamhet pä detta Tråd, och vid

forfta ogna-kaftet ikilde det frän vara vanliga

Barr» tråd, var defs z til 3 alnars länga, rått

nedhängande och mycket bojelige qviftar (ra-

niuli)> fom til ftorre delen voro nakne, men
tnot åndarne rundt om betåckte med ledvis vå-«

xande Barr, nägot långrc ån Granens, men kor-

tare ån Tallens s genom h vilket alt, detta Trä-
det hade et ganfka bcfynnerligt utfeende, och
dertilmed voro Barrens ftållning, famt nåftan

fyrkantiga flcapnad, lädane kännemärken, fom
jag icke kunde minnas mig hafva fedt pä nägot

annat Species af Pinus^ hos de Botanilke Au-

ingi fven af

CLAS ALSTRÖMER,
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étorer jag hafc tilfalle at granllca. Jag fågna-

de mig åt mitt fynd, i fynnerhct fom jag tyck-

te, at detta Trädets ganfka långa och mycket
bojeliga qviftar, af en Svan-pennas jåmna tjock-

lek, kunde blifva af betydelig Hushälls - nytta

til Korgmakare-arbeten, m. m. Imedlertid foll

mig underligt, at et lä ftort Tråd, af lä ovan-

ligt utfeende, växande utmed en Hor Lands-våg>

och allenail vid pals 7 mil frän Hufvud- Sta-

den, i Botanikens, lä til fäjande^ Fädernesland,

kunnat lä långe dölja fig for de forbifarande Bo-
tanifters ögon, eller at de, fom kanfke fedt det,

icke funnit det fortjena, at fullkomligen be-

fkrifvas. Utvu* de mänga, vid qviilarncs åndar,

hängande kottar, fokte jag fron til utlade, men
de fleile voro redan utfallne, och jag kunde
ingen kotte finna, fom icke var open.

Vid framkomften til Stockholm, var mm
forfta omforg, at utur Herr Profeflbr Bergii
utfokta Botanifka Bibliothek hämta någon up-
lysning om detta Träd, och då fann jag, at det

icke kunde hänföras til något af de Species Pi-

ni, fom Herr Archiatern och Riddaren von
LiNNé ätlkilt i line Arbeten, ej heller at det

varit tydeligen befkrifvet af någon annan Au-
6tor, utan at det verkeligen var ett nytt Spe-
cies, fom fortjente befkrifvas.

Nog fann jag den Befkrifning Dalechamp,
i fin Hi{h Plant. fo , gifver pä fin Picea^ uti

mycket inftämma med denna^ men fom defs bi*

fogade Figur utvifar en mera grenig och mera
barrfull Gran, lä fann jag ofverensflämmelfen
tor liten, for at anfe den for en och famma

X 4 med
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med dfnsii^ Stek-^gnart^ iitomdef^ markte
nogCamty hmu HevF von Linn6^ eti dm Tied/^

^are Ediiionen af d^efs Flom Svecixmy aixforer e«i

vari^^t-et Htaf vär allm<iun>i Graq (Punis Ahiei),,^

under mmm. afe Abks. proccra vimiKialis^ i:am!&

caydiGem profcc^ucniibus refle^is^^ folio tenero^,

cortice fobTU.bi o 5 Li rD:. mihk I, hvarmed;

otvitveiaktigt mtnas denna Gran^ och fo0i Ift^

ven mäiie vana. femma medi åm ^ foni bemälté'

Au^bor, i. Noterne, amfcr (ålbm en hybj^ida 2S
Tall; och. Grao ^.,

o^h. flger balva biifVit £unneS;

vid^ Mariefred, kmt pä Sere ttålien v åm hm
Qck iiägot omlländeligare orMakr, un fiiHi

éldnd/hj acb, Gattländfka. Refa^y p ?2,4-,. men jag:

ftyrkces- vidare i min tattide tanka at denna.

Gran. e| fo^^r vore befivrifvea, af mefanåinnde'

v. LiNNés egen utlåteiie bårora i Bhm. SvecicM.:

i^ec comf:amnda^ cMm- tdh ab auämibtu dejcri^taK

Qcb lom mm bålfa ej , ^fter Stiftan^^ tillät mig^^

ijeif åtcrrefa til deupa Giran^, ia ditiand^ jag;

Öcickelig Medicint^ Studiofus, Herr Gust..

Fr.. KijSLtM^^N,, med: en. färdig .
K:itai*e>. Hem-

SchNÄCK, for at af den ulaf' mig fedde Graiit

taga (ä ftjllkomlig beftrifning och ritning fom.

Irs^tiden kunde tilläta. Efter delfas återkomft^,

och. dl %i å^m håmtad: underråttelfe om flere^

Trån aF famma. ffag, yppade fig et behagelige

tilfåUt^. at Merr Doétbr Anbers Sparrman^
fom^, geno^m fina vidlyftiga refor i- Africa. oefii

Söder- Watvet, haft tilfalk at gifva goda prof^

af fin färdighet i Ört-Ben^rifnisigar,, ville ätag^i

fig >. at i lålilkap med en lårdelea ftickclig Rk
tare och Koppar Stickare, Herr Akrei^l., re-*

^ til flj^re at djefE Granlie i SodjermanJand, for
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»t fullkamna Eefkrifningen, och Ritningen^ hvil-

Icet dc äf^ren verkftäldt. Herr Sparrmans Bc*
fkrifning år dm^ luxn härefter följer:

följe af den eomnofflion Herr Cancellie*

j^Rädet och Comfnendeuren behagat updraga
3,,raig5, at författa botauiöc Befkrifning pä det

>.5iäliTyma flag af Gran, fom Herr CaneelHe-

3^,Rädet obferverat et ftyeke från Malmby i So^
^ydermaKiland , och fem af AM mogen» i orten fatt

j^^namn af Slok gran y. famt Tyfi-gran^ far jag nu
^,den åran ,, at härmedel ft den farnma olverlem-

5>.na5 iipfai:t pä Latins, fåfom det bfukeligaile

^jSpraket; i botami^e Vetenfkapen.

5>PINUS viminaliis ramulia elongaiis,, pca-
j^dcntibus, flexuofis^, laxis^^

,,Trancus arbo^eus>, cojtkc lignogiie Pim
y^4bknsy habiui ficciore^^ magnitud ine circiter

357-orgyaliy circum.fer€n:tia ad hafin fere fexpe-»

^^^i\u Rami fparli,. rimofi,.^ {Q2hxiymferiores de«

^^(Jexo-horizontales^fubafGendfentesy fuperlores pa-

5,tent€s^ magis rami^lofi fbiioSquea RamuH ipai»

3,(35 rarkis verticilbti^ faepius ad maximam par^

3,tcm ex cafu foliomra nudi féabriq^ue, Sagei»

^lorem inftar laxi^ dependentes , vaWecjue m
3.^viva arbore flcxiles, a pedali lasqae ad lo-pe-»

^^dalem tnagnkudinen^, fimpliciufctili, öexuofi^
^jGylindrici ^ cralXitic circiter penn^ ^YW^^*
yytkiiU fquamis ablongis obvallati > /»/^i?r;?W^V/ plqt-

^^ribus, faefc if , palmaribus. i^mU linearesj.

>,fparfi, approsLimati, undique ramis adnati, ful^

3,5Gis ab invicem feparati^ apice b^revi patente

^nguftior?, {nbtetragonu perfiftentes. Folm
3^acerolay p^oUicaria, acutiufqula^^ rarius niucro««
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j^nata ,
fubquadrangnlaria, glauca ex punctis

35pluribus elevatis minuiis albis, lentis ope tan-

j^tum confpicuis, longitudinaliter & fparfim in

j^planis interangiilaribus difpofitis, angulis inten-

5,16 viridia, patentia, non raro recurvata, in fin-

5^gulo internodio in formam ovalem digefta, ita

35Ut plura internodia foliofa fimul con(pe6ta fi-

5jguram nioniiiformem pra^beant. Gemm£ coni-

550^^5 ut in Abiete communi. Strobiii ^^Amzxx^
jjfquaniis femipoUicaribus

,
apice truncato-cre-

5,nulatis vel fubdentatis. Semina bina inträ fin-

jjgulam fquamam, ovata, au6ta ak triplo majo-
^5re> cujus ungvi intrufa. Difert a Pinu Abie-

55te, I :nio ramulis elongatis, limpliciufculis, de-

55pendentibus5 flexuofis, laxis, maximam partem
j^apbyllis, fed ad apices foliofis in figuram mo-
^^nilifornieni^ z:åo foliis tetragonis, minus &
55rarius mucronatis, majoribus, intenfius viridi-

jjbus, undique patentibus , fepius incurvatis, Ha^
^^bitat in Uplandia &: Sudermannia rarius.

,5Forefl:ående Beftrifning betråfFar egenteli-

,5gen den vid Malmby växande Slok-granen, och
jjgjordes där på ftållet. Pä denna gran var ock
j^at mårka en och annan coalitio monftrofa el-

5,ler grenars iållfamma hopväxande, hvilken om-
jjftåndighet ocklå vardt af Ritaren i akt tagen.

,5Utom denna Malmby-granen, var jag ock,

5,på Herr Cancellie-Rådets anmodan, och befäg

5,z:ne andra Slok-granar , hvilka fednare ej vo-

,,ro lå ftora fom den förra. Den ena af dem
„våxte på Tofteron^ vid Strengnås, och hade

3, fin topp rundad, nåftan pä famma lätt fom
3,den förilnåmnde , men mycket mindre, och

utan
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jjUtan kottar, åtminftone ej af detta ars vaxt.

5,Den andra ftod vid Efkilstuna i fkogen , lik-

5,nande den foritnämnde deruti, at den bar kot-

55tar och hade coalitiones eller fammanvuxne
55grenar, men icke uti habitus , hvilken pä den-

55na var pyramidalis , iäfom pä var allmänna Gran.

5,Några fteg ifrän denna , ftall , for några år

^jfedan, ftatt en Slok-gran til, fem blifvit fedd

3,af Herr Doft. Hedin och unge Herr BäcK,
5,famt i deras hållne Journal anmärkt; men den
jjfamma var nu borthuggen. Dä de bada ännu
vaxte 5 hade de imeiian fig en ordinair Gran,

^jhvilket nogfamt vilar, at ej jordmånen eller

^^annan lådan tilfåliighet , kan hatva gjordtdem
jjtil Slok-granar.

'

5, Annars har Herr Kiellman, fom af Herr
5,Cancellie-Rädct varit foruc länd, at befkrifva

35Slok-granen vid Malmby, upfokt en annan lå-

,,dan5 ^ mil ifrån Sundby, åt JVlaria^freds fidan,

5,hviiken han berättar likna Malmby - granen,

„dock vara mindre til ftorleken, mera grenig

,,och barrfuil, grenarne mera åt marken bogde,
3,och kallas af Bonde-folket Alt-gran^ i anfeen-

,,de til den kraft de tro defs qvUlar ega, fom
j„amuletum,

,,F6r ofrigt, fkall ock en Slok-gran finnas

„vid Tårna i Husby Oppunda, på Håftnås-går-

,5det, af reslig och frodig vå^tj famt äter en
3,vid Betna Kyrka, 3 mil våfter om Nyköping,
,,ganfka ftor och fpetfig Äfven fkall en fes

5,vid Ulricsdal, och äter en et Ilycke frän Eds*
5,berga.

hg
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5,Jag vill icke tYifla, at ju ånnu flera af det-*

55,ta flags Gran (kola pä andra ftålleia ftä at fin-

,^na^ om man gor Gg dm m&dmy at loka der-

jjcfcer. Imedlertid har man. fog,, dä lä mänga
^y&lok-granar finnas , at anfe dt^tta tråd^ läfom

5,^et lårfkijdt och eget Species af Gran
5. tils af

^jdqfs fröas upbringandQ läda.nt viflare kan af-

jjgoras. Afvikandet ifrän de andra, i Syftemate
^^^aatur^s uptagne, Pini fpecies, år nog oganftcn-
j^^ligt. De 5:nc tråd jag hadf: tiltälle at fe^

5,,ftämde alla ofi^^erens i de hufvud- fkiJjaktighe*

'^^^^ j^g ofvantore upgifvit uti mh\ fladgade

^jDiiFcrentia fpecifica, hvilken ock år alt for

^jbetydelig, for at med något (kal kunna hälla

j^jSlok-grawen for en blott värktet frän vår ail-

^niånaa Gran. At den ej heller kan vara en
jjftirps hybridu, eller hafva näg©t gemenfaras
^,med var allmåana Tall, fe& nogfamt af be»
g^^tkrifningame.'^

A t von LiNNe anfedt det hår ointalte Trå*
éet for en hybrida, år ej underligt, då han i

Jlöva Svecica^ (äger: fsmper mibi fieriUs okvia^ mea
dä jag nu^ funnit det med kottar, fom, ehuru
épna, haft nägra fron, år ftorila aulednkig, 1|

vål hiraf, fom af defs ffeapnad , at anfe det for

lårncildt Species, åtminftone til defs man hunnit

torfoka^ om frocn vilja gro eUcr ej. Skulle det

likväl fluteligen befinnas vara en hybrida, mea
at; någpn betydelig Hushälls-nytta kunde häm-
tas af dctsa Tråd, lä fortj:ente del forfokas, at

med konft foka frambringa en lådan blandnings

af Tall och Gran; hvilkct ej; helkr tyckes Iko-^

la blifra mycket fvårt, i anleende til deffe Trå^*

dcns låiflvilda blommor af tårfkildta kon*
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Jag bor endaft tillägga, ac detta lilla exem-
pel tilräckeligen vilar, ac nog ilora obiccler än-

^lu torde finnas inom Fädern^^slandet^ fom for-

tjcna och behofva Örte-kånnares upiiiårkramhet

och underlok nit^g^ faftän mm med (kal kan på-

fiäj at Sveriges Flora år båctre känd., ån nägot

annat Lands 1 Europa*

Figurernes ^ttydmng,

Tab, VIII. Vifar hela SIok-Granen vidMalmby^
med dcfs coalitiones mcnitroiai elier fam-
jmanvuxne grenar, af hvilka en kommit
fran ^, och fartvuxit, forft vid och fe*

dan vid men iiycket imelian ^ och h

var nu borchtjgget. Vid € fynes en fnrjai

gmij hopvuxen med båda hutvud-grename.

Tab. IX. Vifar en medelmåttig qvitt. (ra-

mulus) af Slok-granen, i natiirlig froil^kj.

For rommtts ftuli, år qviilea böjd och
kotten ?ifIt ympad,
et helt Barr.

c 3 et tvärt afikuret.

ANMÄRKNINGAR
Om Platina^

af

TORBERN BERGMAN.

Denna Kongl. Academieti meddelade lårda

verlden^ är 17fz^ forft lådana med Pla-
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tina anftåldta foiTok, hvaraf med någon {åkerhet

kunde dooias om defs råtta lynne. Sedermera
har denna nya metall flerftades blifvit med den
flit underlokt, at ännu Giknas iä noggranne un-

derråtrelfer om flere af de langft bekante; men
icke defs mindre behofva ätfldlligc omftandighe*

ter ytterligare granfkning, Canceiiie-Rädet och
Comrnendeuren af K. Wafa-Orden, Hr C. Al-
STROMER, ftänkte mig, for flere ar tilbaka, ine-

mot 4 Ikälpund Piatina; fom han lielf irän Spa-
nien hemfört 5 hvarmed jag tid efter annan an-

ftålt mänga forfok 5 men fom denna befunnits

hafva genomgått amalgamation, har jag väntat

at upgifva mina anmärkningar, i hopp at kun-
na imcdlertid erhålla nägon lådan, fom icke va-

rit for målning med qvickfilfver blottftåld Jag
trodde åfven, 1774^ rnig hafva vunnit min onfkan,

da två Spaniorer anko?nmo til Upfala fran Ame-
rica. De iemnade mig Platina, hvilken forfåkra-

des vara lådan, fom den af naturen frambringas^

men min fågnad blef kort, ty dä några lod la-

des i (kedkolf, och i fand-capell fingo tilråck-

lig hetta, upfteg qvickfilfver och anlade fig i

haifen. Det torde låledes blifva forgåfves at

vånta någon dylik, derfore vil jag nu upgifva

de anmärkningar 9 fom i anledning af miina for-

fok kunna medföra något nytt ljus uti hvita

Guldets hiftoria.

5. I. Om pr£Ctpttätton med alkali ml-

nerale och kalk.

Herr Marggraf har uti Berlinfka Hand-
lingarne år I7f7 forll upgifvit, at alkali mine-^

rale
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rale vore utur ftänd a t fålla Platina, h vilket

Doft. Lewis fcdan beftyrkt. Et lä fynnerl gt
förhållande år enfamt i fit flag, ty alia andra

rrietaller gifva vika for detta alkali , ehvad men-
ftruum de ock finnas löfte uti.

Eliuru två af vår rids ypperfte Chemifter
utan all tvekan bej-ika denna lällfamhet, har jag

dock
5
gtnom foriökets omgorande-, fokt vinna

upiysnmg om detta undantag , och har til min
forundran funnit utflaget aldeles emot min väntan.

Då uti en vanlig Plntina-folution flås rena-

fte foda-falt, tort eller uploft, Cker i början en
Itark fråsning^ utan någon fälhiing. Orfaken
år, at folutionen altid råder pä fyra, och den-
na måfte fatureras, innan någon Platina kan af-

fondras, men fä fnart det fkedt, grumlas folu-

tionen och et bkkgult pulver faller fmåningom
til bottnen. Härvid bor dock märkas, at alkali

minerale ej förmår fä fullt pra^cipiiera , at ju

folutionen bibehåller någon gulhet > faft ån
alkali råder, hvilket arven händer, om vegeta-
bile eller volatile til famma ändamål brukas.

Hvad fom egenteligen kunnat bringa cfvan-

nåmnde noggranne Chemifler på den meningen^
at mineraliftt alkali icke fäller Platma, år for-

modeligen, at det vegetabilsfka och flycktiga,

vid forfta tilflagen, åftadkomma prsecipitation,

hvaremot de mineralifta måfte fcrft måtta ofver-

flodiga fyran; men vi ficole ftrax nedanfore blif-

va ofvertygade, at nederflagen, fom af de tvä

fenare orfakas, åro af egen och iårfkild beOiaf-
fenhet.
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Prjecipitatet ^ fom af rent mineraliftt slluli

iiedilortas, blir, efter tilräcklig tvättnings hck
blekt och näftan hvitt, \ö\e$ ej i kokande vat*

ten 5 men våi af de vanliga nnneraiifka lyror.

For ofrigt får jag bår antiiårkä^ at Platina*

folution af kalk-vatten falies pä famnm lätt, fom
af alkali minerale, undantagande, at här ingen

fråsning vifar fig, emedan luftfyran år frånva-

rande 3 men brukas krita eller kalk-fpat^ up*
koronier en ftark ftumnings-roreife. Man fin*

ner åfven, vid nägra andra tilfallcn , dylik lik*

het i verkningarne af alkali minerale och kalk^

famt af aikaii vegctabile och volatile»

5. ^^ Om pr^cifitation med alkali

vegetabile och volatile^

Når uplott alkali vegetabilc eller Volatilé

drypcs uti cn tlark Fiatina-foluiion ^ faller ftrax

et rodt pulver^ faftån fyran ännu råder. Betrak*-

tas^ detta pr;\icipitat nogarcj i fynncrhct med
nucrofcop, iå finnes det bellä al: idel fmä cry*

åaller. Dä en ringa ponion alkali vegctabilé

kommer uti en någorlunda anienlig rnängd af

folurionenij anftjuta fmäningdm tydeliga och oftit

någorlunda ftora oftaedrer, hvilke ibland årö

rödbrune och ogcnomOiinlige^ men oftare kia*

re och mörkrode.

Ar folutionen iä diluerad, at den blifvitgul|

upkomma af litet alkali ej firax nägre cryftal*

ler^ men efter ert ftund^ vifa fig dylika, g<e*

nomfkinligä och af famraa ljUsgula färg, fonl

folutionen»
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Alla cryiklleiii^^ ba4^ roda och gii!a> lofaS

lielc i vatten^ dock fordras detaf tämmeligen
myckec och äfvcn värme, om det fkail fke forté

Således år -alt det^ fom faller^ iHnan ofverflodi*

ga fyr^n bHrVit tråttad^ cj anmt|j ån et fam*
maniatt ialt^ bcftåcndt Piatina, Alkali 'och

Ivungsvaucri eller rått:ire ^ bara 'acidum falis^^

ty dä der väl tvättas fritt frän al! ytterlig fmit-

ta, har \ dcftiJlation €j tärt nägon tydelig

^qua regis , utan laiifyra,

Ruda cvyftallerne^ digererade i lut af alkali fi*

^^um, angripas foga eller intet: genom kokning
kunna de likväl uplofas och decomponeras 5 lem-
iiande ec blekt pulver, fom knapt blir mårke*
ligt^ innan man ntdunllat til torrhet, och fedail

tiDcd Vatten uplofef det ofv^rOodiga lut-falteto

I anledning håraf kan döoias^ om den (kiljak*

tighet'5 fom upkömmic iurellan Herrar Mac*
'Q^usii och BAUMé pä en iida^ och Doft. LEy^iÄ

pä den andra.

$. 3. Om pfmlpiiétfM wied SaimiaL

Platina roo delar fom iorut blifvit kokad i

falt- lyra, iå långe nägot lottes 9 iolverades i kungs-
vatten^ gjordt af faitpeter- och faltfyra blanda*

de: folutiönén utfpåddes rned déftilleradt vatten

t)ch pra^cipiteradcs iiied renad falraiak , til defs

ingen ting mer ville falla. Hårtii atgingö un-
gefåriigen 4X delar falmiak. Pra^cipitatet fam-
lades pä et filirum af tryckpapper ^ och kallt

Vatten päg6ts fniäningom, til defs det gehooi-

fående icke vidare rodnade papper, tårgadt med
laknius* torkades och fans vS^apf. Detta ha-

Y de
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de anfeende af et falinifkt pulver^ och var til

fårgen rödbrunt: lofes helt i kokande vatten,

folutioncn blir gul och gifver knapt niärkeligt

llag for fyra pa Laknius, Genom fublimation

updrifves derifiån et hvitt fak, fom eger (tic-

kande fmak och alla ofriga egentkaper af fal-

raiak : Icmningen blir brun fom umbra, och lo-

fes ej i vatten.

Dä ingen ting mer fållcs, äterflår en klar

gul våtfka , fom efter vifs utdunltning aflätter

en hop fina mörkröda, glänfande, genomfkinli-

ga och oftaédriOca cryftaller^ omtrent af Tamma
befkafFenhet, fom pr^ecipitatet medelft alkali

volatile. Om uti Ijelfva klara våtfkan drypes

uploft alkali fixum , kännes tämmeligen. tydelig

lukt at alkali volatile, och efter hand låtter fig

et gulaktigt grummel.

Sluteligen qvarblifver cn feg rödbrun mo-
der-lut, fom ej vidare läter brmga fig til an-

^kjutning.

At Salmiak, (äfom et neutral-falt, kan utan

egen decompofition* äftadkomma pr^sdpitation ,

år en befynnerlighet , fom jag ingenllädes fun-

nit förklarad, ja Herr BAUMé anferden forgan-

fka fvår, men af det, fom nu anfordt år, finnes

någorlunda, huru härvid tilgär: den forenar fig

nemligen med Platinan , och utgör et fä fvårloft

falt 5 at ftorre delen, i brift pä tilråckligt vat-

ten, ftrax nodgas affondra fig och falla ned.

Sal alembroth år et dylikt trefaldigt falt, och
fkulle likaledes genom falmiak fållas utur folu*

tion af mcrcurius fubiimatus corrofivus, om den

nya föreningen icke vore mycket låttloft.
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Ändteligen bor märkas, at ej allenaft den van-

liga lalmiaken^ utan åfven både Glaubers fal

ammoniacus itcrcciis och nicruni flammans ut-

rårta det lam ma.

4» Om ^lätinans fvdrfmälthet.

Det är bekant, ac Platinan uti fit naturliga

tilrtand ej kan tvingas til fmåkning, utan bråa-»

fpegei. Herr Morveau har dock ej iångefe-

dan uptåckt^ at pri^cipitat med falmiak, kan i

fträng eld bringas vA tiytning. Jag har om-

g jorde hans torlok, och funnit nldeles famma ut-

llag^ ja, det har ock lyckats for mig, at fmål-

ta famma pulver med litet fal microcofmicus

For bläst.(5r pa kol. Man kan pa detta fenare

låttet forvårfva fig kulor af Platina, fom fmä
knappnrUs-hufvud, Der gar åfv^enan,at af def-^

fe fammanfniäka 6 til 8 ftycken i en enda, men
de bora dä vara uthamrade (å tunne, fom gör-

ligt år. Med ytterlh moda kan underttundoni

den <lfta kulan, vä! uthamrad , en gång omfmål-
tas i fal microcofmicus, men fedan har det ic-

ke varit for mig möjligt, at vidare bringa den
i flycning* Alt detta vifar, at falmiak eger en_
fynnerlig formogenhet at difponera til fmåltning,

hviiken är tå mycket fvärare at förklara, fom
detta falt i fig ijclft med en ringa eld forfly-

ger, hvadan ock altid en fynlig rok plågar vi-

fa fig, når elden forll börjar verka pä proscipi-

tatet. I borax gar fmålrningcn ej lå lått for

fig, och mafTan utbreder fig pä kolet. Forrta

pri^cipitatet med alkali voiatile låter likaledes

fmålta fig»

Y z Ehu-
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Ehuru genom nu beftrifna utvåg5 inga fto-

ra tackor af Platina kunna fmältas, iä vinnes lik-

väl utan brånfpegei fä mycket regulus ^ fom be-

hofveSj at underiöka denna metall i {in renhet,

och det år redan for vetenfkopen en ilor vinlL

De vanlige Platina-fjällen åro akid frnittade

af jårn^ och dragas derfore af magneten, antin-

gen ftrax, eller efter nägon förberedelfe. De
ega ock ofta iMgnetisrnus 5 i kraft af hvilkea

de fritt limmande pä en vatten-yta tydeligen rö-

ja tvä poler. At jårn, geooni vils liållning,

genom fiag, gnidning och åifldlliga andra me*
del^ kan förr eller fenare blifva magnetiflu^ är

val bekant, men om det^ fom i Platina år til-

Hådes, under anialgamations-malningen , h vilken

fker i iårn-qvarn, eller 1 jorden genom långva-

rig ftåUning uti famma magnet* meridian , vun-
nit On polaritet^ lårer icke kunna afgoras, in-

nan man far underfoka iadan Platina, iom aldrig

undergått amalgamation.

§, 5*. Om renad Tlatma,

At erhålla Platinan la fri fran främmande in-

blanning, fom fig gora liter, har jag brukat

följande method. Forft utplockades de minfta

cch tunnade fjåll i erforderlig mångd, hvilka

fedan fiere gånger kokades i acidum falis, til

defs ingen ting vidare löftes. Pä detta lått af-

fkildes f procent jårn, men ehuru fmä fjåil val-,

des, kunde ändock icke alt genom menftruum
utdragas, emedan det omgifves och likfom for* .

fvaras af Platinan. At nu blifva af med det of*

riga jårnetj uploftes de förut kokte fjållen uti

kungs*
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kungs-vatten 5 och fåldes med flilnuak. Pr^eci-

pitatet tvättades val med kåWt vatten 5 torkades

och fmåltes tva gånger å rad, med tilhjeip af

fal microcofmicus
5
pa iätt, lom tilforne år be*

flcrifvit. At denna reguius var ren 5 finnes ty-

deh*gen af de forlok, fom iiu anföras fkola.

Renad Platina vifar icke ringafte benägen-

het at hafra Vid magneten , år härdare ån kop-

par, filfver-hvit och läter ganfka tunt utham-
ya fig.

I acidiim falis angripes den aldeles intet, men
kungs- vatten lofer den aied hogrod fårg. Om det-

ta menftruuni år tilredt af bagge fyrorne blan-

dade , la vifcW folutionen inga cryftaller, ehuru
den utdunftas: genom uttorkning fäs val nägon
oredig liknelfe til anOcjutningj men fom af 11*

tet välten llrax äter uplofes.

Til fats af iä li tet alMi fixumvegetäbile^ at fy-

ran ånnu rader, gifver^ efter fä minuter, cry-

ftaller^ hvtika åro rode , om folutionen år ftark,

men gule, om den år mycket diluerad.

Alkali volatik gor aldeles lika verkan, men
gifver mer glänfande cryftaller.

Alkali fixtm minerale orfikar ingen crvftallifa-

tion, utan efter fyrans mättning, nedfaller en
ljusgul Platina- kalk.

,Kalk- vatten uträttar det famma, fom alkali

niincrale.

Blod-lut y hvars alkalifica otvei flott blifvit

med aqua regis muttadt, och fedan fltt afiatta

det grummelj fom vanligen pä denna våg up-
Y 3 kom-
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kommer, gor ingen förändring pä Platina-folu*

tionen
5 färgen blir allenall nägot dunklare^ dock

lä litet, at det napHL^en kan itonias, om nman

icke har oiormångd tolution qvar at jämföra
med. Men om allenail yc^o-^ gion vitriol^råk-

nad emot det upiolta, tibättes, viiar fig ftrax

Berlinerblått.

Emedan ren Platina ej fålies af blod-lut , fom
blifvit med fyra mattad och haft tid at depo-
nera det uplofta Berlmer - blaa, la bor den rak*

nas bland de metaller , fom af blod-lut uplrSfis^

hvilket ock af fårgens ändring pä tolutioncn ut-

märkes. Om blanningen evapon ras ,
förfting-

ras fmäningom b!od- lutens flyktiga del, och al-

kali forbindes med Platinan til iädane cryltalier,,

fom genom Pr^cipitation fas med alkaU vege-

tabile.

6, Om platina dr en fårfkild Metall

Som Platina ofvergar, utom guld, alla me-
taller i tyngd, och altid med jårn finnes beka-

jad, hvarifrån man trodt den icke kunna be-

frias, hafva åtffcillige Naturforfkare fallit pä den
tankan, at Platina vore en blanning, fornemli-

gaft af guld och jårn. Jag behofver cndalt näm-
na Herrar Marggraf, Buffon och Mor-
VEAU, for at gifva denna mening anfcende. Dr*
Lewis har dock , i anledning af fiere fkål, l^un*

nit den aldeles otrolig. Genom fammnnfmält-
ning af guld och jårn , i hvad proportioner de

ock blandas, vinnes icke någon metall, fom ril

gråvitas fpecifica och ofrige egenOcaper får be-

tydelig likhet med Platina. Defsutom kan ock
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järnets mångd i den naturliga Platinan ll min-
(kas, at det blifver foga märkeligt. Inga ge-

digna metaller förefalla aldeles rena i mineral-

riket: guld hyfer filfver, koppar och ibland

järn^ filfver år fmittadt af guld eller koppar

^

koppar med guld, filfver eller jårn^ nickel med
cobolt, jårn och arfenik, o. f. v. Når hårtil

lågges, at de filta fpåren af en främmande in-

blanning äro oåndeligen fväre at afflcilja, eme-
dan de defs båttre infvepas och likfom forfva-

ras, ju mindre del de aF maflan utgöra, lä blir

ej underligt, om järnet pä det envifafte häftar

vid Platinan, hålft defs fvärfmåkhet bittils fatt

et lårffcildt hinder i vågen. Men fom genom
förut befkrifna method man år i ftänd, at utan

brånfpegel eller brånglas^ fom af vederbörlig

godhet äro ganfka fväre at erhålla 5 en til tvä

gånger bringa Platinan til flytning, lä ar åfven

fiftnåmnde fvärighet undanröjd, och en direct

utvåg opnad, at afgora närvarande fragomäl.

En pä mojligafte lått renad Platina år filf-

verhvitj låter ej vidare utan brån-fpegel fmälta

fig-, eger en gråvitas fpecifica något ofver ig

gånger ftorre än vatten j år härd nåftan fom
jårn 5 gifver med tenn ingen purpura mineralis,

med mera, fom ogonfkenligen vifar, at den ic-

ke innehåller någon mårkelig del guld ,
mycket

mindre deraf hel och hällen beftär, fom den
dock, enligt hypothefis

, borde, emedan jårnet,

om det ej aldeles medpifvcs vara afiondradt , ät-

minftone år bringadt långt under 4;ö%ö ^^^^

fan, ty cryftalliferad grön vitriol håller vid pafs

Z4 procent jårn, och ^^^^ (ädan tilfatt, gaf Ber-

Y 4 Ii-
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JinefbKttj då likväl jegulus e| vifte lingaft^

fpäi: deraf (§.. f.)..
Således térmodar jag all

den viishet om. Platinans ij-eifftaiidigbct ¥a,ra vun*-

fom ftäi: at; qrhall-cU Uti dylika mal

IX*I åf ,fkaéa^ at Pktiiiaf^ ej far til Enrop^^
^fverforas 5 ty ^hiirii tnaH e[ kaB fmålta den al^

lena i ftora mafror, ktinde den likväl med för*

del användas i bfanningar med andra metalleiv

GuM förlåtlies vanligen med koppar, foin år ea
•oadel metall, för at vinna rrvera hårdhet emöt
»otning^ men förlorar fin vackra fårg , hvaré*

mot af Platina behöfves långt nundie, at bi.b-rin*

ga famma grad af hårdhet, och det utan min^
fta ändring af guldets egen höga fårg. En lå-

dan btannmg bin* både vackrare^ fariit hel ocfe

hållen ädel eller beftåndig At éniici mängdetl
af inblandad Piatina^ är nu tBera icke fvärt.

Ibland den Platina,, fom kommer til Europa^,

finnas flere helt olika åninen ^ hvilka förtjäna all;

Upmårkfamhet oqh fkola iäiftik underlokas.

/?c^ nnd: BUptpn ,

af

JDANIEL M. ALGREl^.
Efpflor; vid Gyitinafium i Strengals^.

RåueK

Jag
kom tit cn Bi-egare i tnitt grannflap^^

och fick dar fe et lakan utbredt pä garden^

bvaiv

{'^) Se det föregående ,,
Uti 2dra C^vart* för detta är^ \
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bvarpä var en anfenlig farrJing döda Bin , åfven

iitbrcdda for fölen , i uplät, iom jag fick veta,

at åter vederqt^ecka och fä dem til . lifs igen ^

(vdfta och (Ivrumpna^ fort) de varit kokade. Jag
iofftod nåftan orfaken dertih nien. fi-ågade icke

defs mindre derefrer. Det fvarades : at de, for

at behålla Svärmen, igentäpi Fliiftret, allenaft

en liten Runds öch fedan de fatt hora Bien tyft-

na, hade de opnat luckan, och funnit dem al-*

ia döda.

Anmdrhihgi Når en Svårm vil ftorma ut ^

bor man for ingen del vägra honom det, rae-

delfi: bela Fluftrets tiltåppande* Utan, fom an-

inårkt är vid 7:dc Rönet N:o 4, gora utgån-
gen befväriig : eljeft qväfves han i et ognabhck.
Man bor ock, jåmte Fiufirets minfkandc, flS

€rtt )t Bien med vatrn. Man kan ock lära Flu-
liret vid ladant tilfålle fta aldeles opet, och i

ftället for at gora det trängt, hälla rned den ena

handen en Inrfvig En-biilke tätt invid Fliiftret,

lä at Bien ej hafva annan iitvåg 5''ån at de eod-
vändigt mäfte trånga tig f:^enorn famrna En-bu-
fke, och med en annan En-biifl:e i andra han-
den, fdm oftaft doppad i vatten, imm.erlort bellån'^

ka dem, fom komma fram 5 derigenom vånda
Bien antingen om^ eller iåtta de fig, at nian

åter kan taga dem in..

9. Romf..

Bå jag en gang kom hem i fenafte fvårm"^

tiden, eller något tor Olofsmåffan^ då jag åf-*

ven var nåftan ofvertygad, at mina Bin verke-^

Jigen uphort at fvärma, fann jag på gärdqn \

Y f m
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en bufice^ en Bi-famling, icke ftorre, ån et

gäs-ägg. Jag frågade 5 hvarifrån den kommit,
men ingen vifte det, ej helier fyntes det min*

ila tecken, at den kommit ifrän någondera a,f

mina Stockar. Han hade fetat där nägra ti--

mar; mitt folk hade hångt ofver honom en lif-

ten kupa 5 men vorp villrådige, huru de fkulle

bete fig, aldenftund de tyckte honom vara lä

klen, at han intet fortjente inftockning. Jag
hade en kupa pä Bi-bånken, pä hvilken Bien
begynt anfeniigen klumpa figutanfore. Jag
tog denna lilla Bi-famlingcn , fom fatt i buiken,

fedan jag markte, at den hade Vife, i en van-

lig kupa, flytte lå den til den kupan, pä hvilken

Bien fkockat fig utanfore, aftog henne hufvan,

och ftålde den 6fver den kupan, i hvilken jag

intagit den omtalta lilla famlingen; ftrax (lorma^

de Bien, fom futo utaniore pä den gamla ku*
pan, in pä denna, och det lä länge, tils hon
blef aldeles full. De började åfven famma dag
at draga. Mtwi fom kupan var for liten til et

fä anfenligt famhålle, holte jag det om aftonen

in i en ftock , fom var lagom , dar de val tref-^

vos och gjorde n)ig omaket ofverflodigt betalt.

Den kupan, fom led afgången, hade åndä til*

råckligt Bin, och bärgade fig vål.

Anmärkning, i:o En fvag Svärm kan läle»

<3es okas, när man lägger den i ftället efter en

ftock, fom har mera Bin, ån han kan rymma,
hvilken nu undanlyftesy men den ftocken, fom
lyftes undan , ur hvilken man tanker locka Bien,

at rikta det fvaga famhållet, far ej flyttas for-

bi någon annan ftock pä Bi-bånken, ej heller
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far man fiytta de gamla flockarna ur fitt förra

lågc, tor at fkalxa denna rum 3 ty det fkulie

fororfaka en ftadlig och obotlig villervalla ibland

Bien. Utan bor man hafva lina ftockar om vå-

ren , då de forft flåppas ut, om mojeligt år,

lä gleft lagde, at man imellan dem kan fä godt

rum for en ny ftock. Far man ej rum brede-

vid, kan man lägga den gamla llocken otvan

på den man vil foroka, fedan denna fcnare blif»

vit lagd i den forras lUlle. Derigenom formas

en ftor del af Bien i den undanfiyttade Stoc-

ken, at gifva fig\in i den, fombleflagdi ftål-

let, blifva där qvar och trifvas våh

t:o Verkftålles detta med ftor formän, imel-

lan Moder- (locken och defs Svärm, når den fe-

nare (ynes vara for fvag, och den förra tyckes

hafva rad at mifta flera Bin, eller ock icke gif-

vit ifrän fig hela Svårmen.

Således mäfte man 3:0 undertiden, vid def-

fa Kreaturens fl^otfel, åfven hjelpa med konften,

dar naturen briftcr»

10. Rånet,

Jag far åndtligen famma dag, in emot afto-

nen, veta, h varifrån denna lilla Svärm kommit.
Min Granne, fom bodde nägra flenkalt ifrån

mig, berättades hafva famma dag fatt en Bi-
fvärm. Jag går dit, och far fe, at en liten Bi-
famling flagit {ig i takfoten. Jag går til Stoc-
ken, ur hvilken han kommit, och finner ho-
nom aldeles utan Bi, Orfaken at de ofvergif-
vit honom, var, at virket eller kakorna voro
for gamla, och at Stocken ej blifvit val renfad,

i fle-
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i flera år 5 och at en myckenhet maOcj, i famma
orenlighet aUlrad, ftigit up, genombarat kakor*

xia och forderfvat ungarna, Folkqt berättade

mig, at Bien nägot efter middagen börjat fvår*

ma ut 5 och rtrax velat gifva lig ofver taket, ät

den fidan, dar jag bodde-» dock at de genom
ofveröodigt vattuftånkandc blitvit tvungne at

iåtta fig i tak foten; men icke hade nian for-

mårkt, at någon del af dem bortilugit.. Jag
anmodades^ at intaga Svärmen^, hvartil de laga

fig oförmögne, fedan de la långe med honom
fätångt arbetat. Jag ville gora egaren til vil*

jcsy ehuru jag lag ^ at det ej lonte modan<.

Svårmen var ej ftorre, än at han val kunde rym-
mas i en mjölk - kärna, dit jag med mycken
möda åndteligen tvingade honom ur taket. Jag
renfade Stocken, fom var i ohyggligare belä-

genhet, ån jag kan befkrifva^ initällte de ka-»

kor, fom jag fann vara dugliga, och derpa in-

tiref Svårmen iir kärnan. Jag var ofvertygad^

at alt var fruktloft, ty dår var ingen Vife v niea

ville dock icke neka til , hvad Grannen la trä-

get bad mig om: de blefvo qvar ofver natten^

dagen derpä fyntes et och annat Bi komma med
bördor v men kom med dem ut igen. Pä fam*

ma fatt forhollo de fig i några dagar, men min-

Ikades alt mer och mer , til defs de aldeks for-

fvunna. Formodeligen letade de fig til mina
Bin^ lä vida de cj, for faknad af fin Vife^ fatt

Itg pä marken, plank, gardes-gårdar eller väg-

gar at do, fom ofta pllr hånda vis- fallna fani-

h ål len.

Anmärkning . 1:0 Viffa Bin mätte nodvån-

jdigt uti et famhålle vara utfedde til vägvifare

och
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och ledGigare for de ofriga , ifrån hvilka, om
en del af Svärmen varder ftingrad , hittar den

andra icke efter til ftället^ dit de förre flugit.

2:0 Är rensning fä nödvändig 5 fom det år

kart, at bibehålla Gm Bin.

3:0 Nåra Grannar 5 i fynnerhet i Stader el-

ler en och famma By, fom vilja hafva Bin 5 ba-

ra hafva dem i intcreirentftaip 5 lä halva de (å-

krarc nytta af dem 5 och , när nägon olyck^,

händer 5 mindre kännmg dera£

öm den fd kallade Oculus mundi eller

Verldents Öga
i f^)

tif

C, G. PÖTZSCH,
Medlem af Ecoiiomiflca Socieceteii i Leipiig»

A t man ej af forfta utfeendet kan urfivilja vif-

Hl mineraliers egenikaper, det vifar bått

Oculus mundi , hvars itora värde år bekant*

Ar 1775, blef en dylik, af en utländft lärd, år*

buden til Chur- Sachfifka Mineral » famiingen i

Dresden, for 100 Ducater , under foregifvande^

at denne vore en af dem, fom Herr Qy^isx, i

Svenfka Vetenfkaps Academiens Handlingar for

är I7ö(>, beflvrifvit, och fom tilfålligt-vis pä en
Auäion i England blifvit inropade Defs an-»

feen-

(*) Utdraget af et Bref^til Kongk Academien, dat|

Mdfleii , d. J7 Jaiif 1774.
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feende och forhållande i vatten kommo ock der»

med tåmmeligen ofverens. Men fom den likna*

de en vid Eibenftock underftundom ^ ibland den

råtta Opalen^ med en brunröd hornig jårnfien

forefallande omogen art, h vilken åfven, enligt

anftåldte forfok, i vatten klarnade^ läfom Oculus
mundi, lä låt man garna det koftbara anbudet

fara, nogd, at inom eget land hafva uptåckt til-

gäng på dylika. Til prof medföljer en liten

bit, fom liknar hvitt elfenben, och for fin lätt-

het i början flyter pä vatten. Inom tä minu-

ter, blir den klar och lik den åckta Eiben*

ftockflca Opalen.

Den at Herr Wynpresse noga befkrifna

Oculus mundi, fynes likaledes vara en 'Opal^ til

hvilket flågte formodeljgen alla h6ra> fom haf-

va den egenlkapen at klarna i vatten.

At de fpek i olika tärgor, lafom gronr> gult

eller biatt, tyckes icke hindra > emedan hän
färfkildte orter erhållas Opaler at famma föran*

dringar*

ANMÄRKNINGAR
ofver Oculus mundi y

af

BENGT QW I ST, Andersson.

En förändring af Oculus Mundi, fom Herr
Christian Gottl. Potzsch frän Meif-

fen.



1777. Od. Nov. Dec. 33^

fen^ tillika med beråttelfe derom af d. 17 J^-
nuarii 1774, til denna Kongl. Academien in-

lände, har jag, pä Kongl. Academiens befall-

ning, underiokt och funnit fom följer

:

a) Hvitgul til fårgen, ogenomftinlig och i

brottet tåt fom gl?*s, fallande pä fomliga

Hållen med fmä afiåttningar , liknande af-'

flairna Lameller.

h) Gråvitas Specifica til vatten, låfom 1141
til 1000.

c) Lika härd med de at mig fornt i Kongl.

Academiens Handlingar, for är 177c, 2.:dra

Qyart. pag. 171,' beftrefne Oculi Mundi,
fom finnas uti Brittiika Mufceo,

J) Lagd i vatten, klarnar fnart efter de tun-

nafte kanterna, och far, enligt Hr Potzsch^s
Beråttelfe, famma färg fom Eibenftockfka
Oparen, men ät den tjockalle kanten, flo-

ter fårgen pä Ijusgult. Innan den ockla
varder fuHkomligen klar, erfordras 8 tU 10
minuters längre tid.

^^Uptagen ur vattnet, återhämtar häftigt den
forrä ogenomflvinligheten.

f) Smälter ej per fe, men far i elden en hvi-

tare färg med bläaktiga fläckar, och for«

lorar egenfkapen at klarna med infupet vat-

ten, 8cc.

Anmärkning i. Denna år iäledes en förändring

af Oculus mundi , fom man icke fedt torut: och
utom det, at fårgen under klarheten i vatten,

år enahanda med Opalens frän Eibenstock , tor-

de
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die flera Ovål kunna anföras, at Ociili mmål
verkeiigen åro af fanima Oag.

An7närkmng 2^ Man har nyligen blifvit var-

fe ånnu flera variationer af Ocuii, mundi, men
fom en iårfkild Athandline dcrom år under hån-^

der, haller jag for onådigt om denna Sten -art

vidlyftigare tala denna'^g|ngen.

lipiail d. 29 Oa. 1777.

ANMÄRKNINGAR
öm Lapls mutahilh eller Oculm

rnundt^

af

ADOLPH MURRAY,
M. D. Aiiatom. Frof^ijffor i Upfala.

^^/fin noga bekantikap i Zellerfeld pa 'Har*

X"^A "Ltn^ med Herr Berghauptn']an von VelT-
HEiM, et nanm^ fom redan i fiere- tider hållits

nf lårda verlden i ganO;ca ftor aktnings och af*

ven än af alla Mineraloger vördas och {kattas^

räknar jag biand de nyttigafte och angenamafte
jag gjort pä mina refor. Man finner icke al*,

lena it hos denne Lårde bade et utvald t forrad

af naturliga producier^ uran ock de djupfinni*

gafte och tåckafte anmårkniiigar^ h varmed halt

lä lyckligt upmuntrar äikådarens attention, och-

fördubblar nöjet forn man njuter vid deras be*

fkådaade, Kände jag icke lå fullkomligt mirt

fvag-;
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fvaghec 1 Bergs-vetenflcapen , vågade jag fram-

lägga for KcMigl. Vetenftaps- Academien flerc

bevis af Herr von Veltheims obrervations-

gäfva i denne vetenfkaps-grcnen: men y^g nojcr

mig nu med 5 at ofverlenma en kort beOvrifning

omOculus mundi. Jag vägar hoppas ^ at KongL
Accidemicn lårer lä mycket benägnare emottaga

defla Anmärkningar 5 ehuru ock i Defs egne
Handlingar, uti Wvnpersse, Cronstedt och
BRUCKMAN5 ganfka vackra Athandlingar om den-

na Sten finnas inryckte, dä Herr von Velt-
HEiM icke ailenalt eger Oculos mundi af flere

tums ftorlek, utan äfven hatt den fynnerliga

lyckan, at fe denna rara Stenen okonftlad i fint

egen rten-arc, och åfven känner ften-brottet. Haa
har altiä vid iina anitällde forfok, hvilka han på
det nogarte behagat communicera mig, och jag

nu i ordnnig ftall upräkna, kunnat deftruera

flere ftycken, en forman, tom ingen for honom
egt, knapt at de en gång profvat Stenen med
filen. Ar 177?, ftediJe hans for (la decouverte,

och anftåldes de forlok 5 lom han behagade re-

petera med mig.

Det åro egenleligen 5 flags Oculi mundi%
eller rättare fagt, Stenen vanerar med

3
flags

fargor. t) Som et gulgrått elfenben. Derii>e

fårgen år den allmännafte, t) Grönaktig, ellef

rättare, foriinåmnde färg-, med ljufa och mörk-
gröna inblandade flackar och ädror, Deflä flac-

kar mörkna i vattnet, Stenen blir mindre durk'»

figtig ån förra flaget, kan ock icke utom vatt-

laet iä långe bibehålla fin klarhet. 5) Gul fom
cn ågge-gula, hvaruti åro ljufa och halfgenom-

Z fkin*
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Ikinliga kantiga flackar inblandade) 1 ä tit btcncn
nåftan far likhet med en Brelcia. DtfTe omtal-

te fläckvir åro af en helt annan natur^ ån Stenen
Ijelf. De åro fmä opal-ftycken, och tyckas

likfom vara uti ötriga materien intryckte. I

vattnet vinna de icke någon genomftinlighet

,

om icke reften år helt klan Stycket af detta

flaget, fom jag lag, hade i;| tum i diameter»

Herr von Veltheim ville mig ock en annan

helt rund flipad, fom fiade f tum i diameter

och egde midt uti likfom et fvart oga, dä det

ofriga var hvitt. Når denne lades i vattnet y

blef ogat lika mörkt fom förut, och äftadkom

dymedelft den fynnerligafte verkan. Hos en

Stenhandlare åter fran Hamburg, LäPorterIe^
fann jag , under MålTan i Brunfvig, en Oculus
mundi, fom koftade loo Ducater. Han var

facetterad och helt tunn, i llorlek af en bona,

men var af en med litet mjölk utblandad Caflre«

fårg. I fit durkfigtiga tililånd, blef han myc-
tet morkaix , men vann fin genomlTcinlighet gan-

Ita fnart. Denna torde få blifva 4:de llaget*

Alla deffe varierande fårgor decidera dock
få mycket mindre några fpecies, fom uti fam*

ma flratum at oculus mundi färgorne ligga flåck-

tals blandade om hvar andra. De grone bitarne

åro dock något tåtare.

i) Stenens gråvitas fpecifica varierar myc-
ket, och kan altlä aldrig noga utftakas. Hon
rattar fig efter Stenens inre tåthet, och denne

år i de flefte bitarne olik.

z) Filen griper tåmmeligen lått an fl:enen,hvar*

utaf redan följer, at, likfom åfvea férfåken ut-

vifa,
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Vifa^ han icke kan gifva eld for ftålet. H^n It

nog Fragile^ och det är märkvårdigtj at når Sté-

ilcn genom vatten l;)lif\nt dmtifigtig, han fedaft

tyckes vara ån bräckligare.

\) När Stenen riiVcs ganft:ä ftarkt^ eller fli-

pas, ntbrcdcr fig ch !ukt, fotn fullkom ligen

ofverenskomnicr m^d det bekanta Grödroms-
plallret. Herr von Veltbesm har ater aldrig

märkt Defmaiis-lukten^ lom Herr QyiST an*

forer.

4) Ingen fyra^ icke en gang de rökande
Mineralifka fyrorna angriper btcnen ^ han ixiå

ock ligga dcriiti aldrig iä länge.

f) I elden är han fa eldfaft, at han for deii

ftrangade fmåk-eld ej det ringafte förändras.

Men tilfåttcs nägot falt^ läfom t. ex, Alcali^ i%

forliaggas han i et grönt odurk figtigt glas.

^) h\\'x
i
ofvannämnde arter af Oculus riiUn-

di^ fom antaga genom flipning en ganfla matt
pölitufe^ äro helt odurk figtige^ njcn äro de äf*

Ven i tunnare kanten något mera lyfande^ (å

hafva de dock denna egcnikap ej i ftorre grad^

ån IjeUVa elfenbene^t.

7) Brottet år^ lafom Jafpis-altefnas i allmän-

het^ matt. Spräckes Stenen , fonderfaller haii

i fmä olika fi:ycken> och deffe hafva dä en nå-

got convex yta.

8) Ociilus mundi finnes i fitt naturligä til-

fiand uti Strata^ formerande likfom fmä gängar.

Defte äro at ohka mägtighet^ fran en iinie, til

lä mycket man ännu vet, en tiim^ och tyckes

oculus mundi fornemligail gerna lålla fig til

Z L Opa-
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Opalens flågtingar, med hvilka han hvarftals i

parallelt framlopande lager hopblandas. Iracd-

lertid fer man tydeligen grånle-fkiinaden imel-

lan den ena och den andra.

De nu anförde forfok , läfom ock Stenen»

förening med Opal-flågtet, famt hela defs tex-

.

tur i allmänhet, tyckas ådagalägga, at grund-
ämnet til Gculus mundi år en ler-jord.

Durkfigtigheten, fom Oculus mundi vinner

uti flytande åmnen, forhäller fig pä följande fått:

i) Upvårmda våtfkor befordra fnarare Ste-

nens klarhet, ån kalla.

z) I Pctafk-folution blir Stenen klarare^ ån
i något annat fluidum.

3) Vitriol-fyran förändrar Stenens lynne gan-
fka längfamt, ja dubbelt li\ mycken tid fordras

dertil, än dä limpelt vatten tages. Acidum ni-

tri verkar redan häftigare,

4) Uplofningar af metallifka falter, fom til

exempel Koppar-vitriol
, gora väl Oculus mun-

di åfven durk (igtig, men intet af Liqveurens får*

gande åmne tränger fig in uti ijelfva fubllancen.

f) Vid Indigo -folutionen, blir Stenen icke
allenaft klar, utan vinner tillika en bläaktig
färg. Detta Phenomen år fä mycket vigtigare,
fom det tillika tyckes intyga, at fiuidorum för-
ening med färg-lloftet utur våxt-riket år myc-
ket nogare, ån med det ur mineralifta kroppar.
Blå färgen forgär äter, lå fnart Stenen lägges i

Potaflc-folution.

6) Vi»
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6) Vin och mjölk verka åfven på Stenen,

men olika häftigt.

7) I Potafk - folutionen blir Oculus mundi
^Idraklaräft, klarare ån uti ordinairt vatten.

Acidum nitri gor Stenen gul, fom en ljus Bern-
Ilen, och Acidum vitrioli mork, fom en Mori-
on eller Rauch-topas. Han bibehåller åfven ef-

teråt denna mörka fårgen. Efter flere dårmed
anftålte forfok, fans Stenen, efter 8 dagars for*

lopp, ånnu lika mork, men dä han åter dränktes

uti OL tartari p. d. återvann han ganfka be-

händigt fin förra klarhet.

Häftigheten, med hvilken Stenen uti fluidis

blifver genomflvinlig, rattar fig dels efter Ste-

nens tjocklek, dels ock efter defs inre tåthet.

Et ftycke af f tum i Diametern och en linia

i tjocklek, ernådde efter 6 timars forlopp fin

hogfta grad af genomfkinlighet : et annat äter,

fom hade z liniers tjocklek, behofde dertil ej

mindre ån 14 timar. Men ju ohare forfoken

med Stenen anftållas, defto fortare klarnar han
til flut.

Stenen blir icke endaft från en punét, utan
från hela ytan pä en gång genomfkinlig, och
denne defs klarhet forbreder (ig om fider til Cen-
trum. Han blir åfven, fom bekant år, i fam-
ma proportion tyngre 3 och denna defs tilvåxti

fpecifica tyngden år i ftadigt forhållande med
Stenens inre faftighet och tåthet , hvarat följer^

at tyngdens olikhet icke kan med vifshet ut-

märkas. Nog af, at detta tilråckeligt ådaga-
lägger, det verkeligen en del af fluidum ge-
nomtränger Stenens porös, och at häruppä, da

Z 5 Sten.
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Sten -part ilUarnes fpatia intermedia med flpiduni

XipfylldSj, och aitjä Ijas-llrälarne fa flera pund^ä

CQntaftus, hcU Stenctis befynnei-liga egcnfkap
grundar fig.

" Når nii Stenen blifvit helt khir och låggC5

i fölen, eller for fkenet af et' klart brinnande^

ljus., vifir (ig pä defs yta et belynncrligt ftarkt

och penetrant fi^en, fom mycket val kan for*

Ijknas med dol vackra e^d-fkenet, forn val iip*

glödgade eld-kol hafvju Men detta fkenåriniet
annat, ån en verkan af de fran (lipade Stenens

tindre platta yta refiefterade ljus- (trålar 3 der*

fore det ock^ alt efter forn Stenen är mer eller

Tnindre convext fiipad, til och aftagcr. Det
|r der^ore jåoivål troligt, at Stenen, forn Herr
j&.RtiKNiCM yti CiioNSTEDTfta ofverfattningen

omtalar^ varit fnycl^t platt flipad eller kanfl^

jiar han ock icke lagt honom i fålen eller fSr

Ijtifet, hviiket år nödigt, fot ^t obfervcra, Ste«

fteas glänfaride eldpunkt.

OcUltis^ toundi forlofar mycket fnarare fin

^Urkfigtighet, ån hm ernär den, ty flyeket,

fom tor at bJifva klart, behofde 14 tininiar^,

förlorar inom 4 tin^^^t hela fin glans och fitt*

inarkvårdiga ften. Genom fol-ftralarnc, och at

Ock,at man utilållcr Stenen for torrt blåsvåder,

blir han fnarall dunkel, dä juft deife medel ha-^^

ftigaft befo^'dra öuidoruni evaporation.

Jag hade, unc)er rr.itt viftande i Wien, det

nöjet at fe, uti Herr von Tams och Herr Ab-
be Arnos Cahinefc, nägre Stenar, forn gofvo§

Ut fot Oculi rnundi. Herr Abbe AiiNa un-

eller

der*
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derråttadc mig åfven om orten, dar de finnas,

iiemL i Lipptau. De voro helt fraä och hade
figure af halfklul-ne arter. Deras färg var fom
blekgult vax, och ytan hade antagit en ganflca

ftark politure. I vattnet blefvo de ganfka fnart

genomfkinlige, och fingo dä fullkornligen får-

gen och khuhcten af en ljus Topas, då deremot
den beO^refne Oculus mundi, nar han år fom
måft klar, ändock aldrig blir klarare ån en dunkel
eller ock lius-rodaktig Bcrnilen. Det tyckes
ock, fom denna färgen vore något klarare, ån
fjelfva Bernfrenens jag mafie tiHlä, at jag, ehu-
ru jag dä ännu icke kände Oculus mundi, ge-
naft tvitlade, om dciTe Stenar voro de ratte,

emedan jag aldrig kunde upiåcka det eldkol fkenec

fom Auftorerne lä mycket omtala* Ja min fruk-

tan tiltog ån mera, dä jag^ hos Herr Profeffbr

Piller i Tirnau, lag en dylik Sten, och han
tillika på et ofvertygande lätt bevifte, at dec

flags Lapis piceus, forn Riddaren von Bqrn, i

fitt forträffeliga Lithophylacium, Tom. pag.

5^5, kallar Spatum fieeum fiavo påfiumj ofta' i vatt-

net blir genomOvinligt. Vi lade ock ftora ftyc-

ken af denna ljufare Lapis piceus i vatten, och
låga med llorfta noje, huru nagre bitar i kan-
ten klarnade. Et ftycke ernådde i fynnerhet all

mojelig durkligtighet. Om man nu äter ofver-

vågar de Chemiika forfok , fora HerrPörs:, in

Aétis Lipfien(i.bus , Tom, pag. ifS, och
Herr von Born anftäilt med Bernilens-arterne,

och de lom jag anfört om Oculus mundi, faller

det icke fvart at ikilja dcffe tvä ften-arter frän

hvarandra,
. Endaft det , at Bcrnftenen Oriälter

lått i elden, har en glasartig textur, ger ibland

Z 4 ' ' eld
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eld for ftalet, och år ganOca lått, bevifar nog-
famt, at de Wienflve Oculi mundi ieke åm
de veritable.

Egenfkapen y fom Oculus^ mundi har , at klar-

na i vattnet, är ock icke honom endaft tilhd-

rig. Herr von Veltheim vifte mig Opaler,
fom efter flere timars forlopp begynte ljusna

i vatnet, hat> har åfven foriåkrat mig^atSach-
lifke Opaler famt flere Jafpis-arter bliiva i flui-

dis klarare. Herr von Born har åter fedt, at

några flags* Agater åfven haiva famma egenfkap.

Skall altlä Stenens förändring genom Fiuida ut*

gora enda charafteren af Ociilus oiundi , lä fmk-
tar jag, at vi under detta Genus fä ihopblanda

flere Sten -arter, fom dock af den rrnnft for-

farne Mineralogen i forfta ognakallet åtfkiljas.

Igenom denna nu meddelta befkrifningen pä
Oculus mundi, kunna de äldre fä val fom de
nyare andras och förbättras. Om Herr Wyn-
PERssES, in Novis Aftis Phyf Med. Acad.
Nat. euriof. Tom. 3. Obf. 28 > 1767, Herr
QwiSTs, i KongU Academiens Handlingar, och
Herr Bruckmans, pag. 246^ 1775, den Edel^

^ejteimny efterlåfas, finnes, hvaruti de åro ftilj-

aktige. Det fom åter Baumard^ i fin JDiBio^

mire Hiftoire naturelle ^ om Oculus mundi an-

forer, vifar tydeligen, at han icke kant Ste-

nen 5 mycket mindre gjort några forfok med
honom. La Chatoyante des lapidaires år viffer-

'

ligen en Oculus Cati, eller Plinji Arterias*

Befkrifningen, fom han ock tilfogar, ofverens-

kommer til det måfta med Oculus Cati.

Berlin, d, zo Aug. 1776.
UT*
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UTDRAG

MARTIN THRANE BRUNNICH,
Profeflbr i Naturar- Hiftorien vid Kiobenhavns

Hit-tils har man icke vunnit närmare under-
råttelie om den fålUarnma Oculus mundi,

än at den blifvit hånford til Opal eller Onix :

den invåndiga ftral-brvtningen under vatten har
uun tvifvel gifvit anledning til förra meningen,
och egen ogenomfkinlighet, tillika med någon
del af genomllinligt hvarf, fom nägre vid flin.

ningen fatt behälla , til den fenare. Under fift

forflutne är, åro ätfkillige af deffe dyrbare
Stenar til falu utbudne af några Tyfka Mine-
ral-handlare, Vid innevarande ars början, lem-
nade Hofpitals-Apotlrekaren, Hr Cappel, mig
en mjolkhvit Lapis mutabilis, och hade flere,

fom han Ijelf tillkapat, i form af medelmåttige
Rofenftenar , men utlåt fig ej om deras uprin-
nelfe. Jag mifstånkte ftrax den Cacholong el-

ler Calcedon, fom fäs frän Ferro, men bedrog
mig deruti, at medelfl: uplosnings - medel eller

eld vilja bibringa dem egenfkapen at klarna i

vatten. Den ringa genomfkinlighet , fom vifa-

de fig efter ätfkillige forlok, var icke tilråcke*
lig til mitt åndamäi.

Herr Hof-Rädet von Delius i Wien be-
fattade mig, under df zz April fiftledne, at

Univer litet.

Oca-
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Oculus mundi år en Opal, och finnes i et Opal-
berg, nåra intil de Karpatiflcö, är dock ganOxa
rar, emedan val loooOpalcr kunna träffas emot
cn Lapis niutabilis. Andre aoromäl hafva fe-

dan dragit mina tankar fran detta åmne , til defs^

fur någon tid fedan, mig förekom en Ferroifk

Calccdon, bvars yta var betåckt med en blek-

gul ogenomOcinlig ficorpa, fom låt fkrapa fig,

och häftade vid tungan, famt i följe dera f för-

modades vara en Lapis mutabilis. Då denne
lades i vatten, klarnade den fnart> och viile rik-

tigheten af min gifsning. I anledning håraf^

trodde jag afven den mjölkfärgade Priorpan, fom
filter vid fomliga calcedoner, hafva fammaegen'^
(kap , men forgäl ves: den häftade ej heller mår*
kebgen vid tungan. En mjoikhvit bark pä en
opalaktig Cachoiong, antog längfamt klarhet i

vatten, fpelande med eldfiirg, ja, et ftort iiyc-

^e af den halfklara Cacholoagcn blef, efter na-

§ra timar, mera klar ån fornt, och ville et eld-

\tx\y fom utom vatten häftigt förlorades. Vär-
nets verkan pa Oculus mundi, vifar oemotlåge*

ligen en lofare fammanfåuning , dock äro poF^n>

lie ofynlige, åfven for bevåpnadt oga,. ja for

fmä, at Ilåppa igenom Cochenilleus fårgaade

delar.

Det fy nes, ej otroligt, at någon utvårtes

verkan pä Stenen har i tiden gifvit honnm fin

rätta egenfkap, hålft den finnes utanpå Calcc-

don och Cachoiong, famt en del lofux Agat-
fkorpor åfven röja något af et dylikt forhalian-

de, dock klarna åfven ibland fädane, fom fun^

nits inneilutne. Jag har träffat fmä mjolkhvita

ödror inuti agat-blandad Jafpis fi'än Rifenge-
blir-
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biirgc i Bohmen, fotn vciiieligcn voro en La^
pis murabilis.

Da jag omtalte foregående iorfok for Konft-
f6rv-altären Spengler, lemnade han mig dei

en (la^ifvelfe från Dr. Block i Berlin^ hvar-

Uti berättas, ftt Lapis mutabilis år barken af Ga-
cholong, och i^t flik Opal-ikorpa åfven ih vid

Eihifchitz i Sachfcn, iTien at den gröna är en

Kjure-ften. Man känner altlå O^^ulus mundi
til fit rätta namn^ och oaktade, det redan af

öndre torde vara bePnrifvit^^ bar jag dock rn€d\

fårnojclfe velat meddtla mina Anmärkningar äc

Kongl. Veten!l:aps Academien, hvars Handlin-'' \

gjtr äro for Vetenfkaperne af lårdeles, vigt*

Kiobenhavnj d. iH Ock. 1777*

TILLäGGNING

f foregående Afbandiingar kan inhämtas, at:

jr\. det tå kallade Verldenes oga år en Sten*

art 5 fom i Naturens verkftad egenteligen Bn^
nes i {ållfkfrp med Opaler och Calcedonere

Herr Profeffor Muhray nämner val icke ut-

tryckeligen Calcedon från Ferroarne, men at

han på den famm.a haft affeende, fkonjes lått aT

beikrifningen, ty ingen ånnu bekant, faller lå

ofta och tydeiigen i {kifvor, fom denna, hvar-

for*

Qm Qculus mundi ^

af

TORBERN BERGMAN.
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förutan han åfmi ftrax behagade for mig yppt
fodelfe-orten , la at jag fick tilfålle ofvertyga

mig om ricktigheten.

Calcedoner och Opaler åro narmafte flåg"

tingar, fom genom omärkliga grader chactera

lig tilfamman. De förre åro tyngre och härda*

re> dock ibland få lofe, ac de ioga eller intet

elda emot ftäi: de fenares gråvitas fpecifica hin*

her lållan til 2,000 och hårdheten år iä ringa,

åtminftone hos alla dem jag underfokt, at de
aldrig gifva eld med ftäl. Man kunde läledcs

fatta nägot .tvifvelsmål , om Opaler verkeligen

hora til Kifel flagtet , emedan dem felas fådan

hårdhet fom plägar anfes fom et våfentligt

kännemärke, men denna betänklighet håfves lått

genom närmare underfokning, ty de befinnas

for fig allena i eld ofmåltelige, fal microcofmi-

cus lofer dem intet, eller rättare, hogft trögt

och i ringa proportion, borax lofer dem tåm-
mcligen lätt, och ånnu båttre alkali fixum, famt

med häftig fräsning, aldeles päfammafått, fom
agat eller vanlig fl inta. Pä våta vågen har jag^

.med tilhjelp af acidum falis, extraherat omtrent

4 procent alun-jord eller ren lera utur Calce-

don från Ferroarne, men af kalk har jag icke fun-

nit något fporr: reften år Kifel. Med Ei-

benftocks Opal åro dylike forfok gjorde, men
med långt mindre qvantiteter: denna ften-art

gifver ock med acidum falis lera, ehuru ej ån-

nu med vifshet kan lågas, om proportionen år al-

deles den famma.

Flint-art^r fynas i allmänhet vara af et fegt

ämne danade, fora under torkningen famman-
dra«
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dragit fig, och derigenom affondrac de grofva-

re och ofullkoniligen uplofte partiklar ifrån de
finare , famc tvingat dem at antingen famlas in*

om maffan uti hvarf ,
paraliele med ytan , eller

ock drifvit dem aldeles ut, då de formerat lik-

fom en ficorpa eller et ofverdrag, fom Hr Cron*
STEDT liknar vid glas-galla. Deffa fkorpor och
ådror hafva ibland den egenltapen, at klarna i

vatten, och fä <iä namn af Oculus mundi: det-

ta händer, fom nåmndt år, egenteligen med de
affondringar , fom Calcedon eller Opal alllrat,

hvilka dock lållan hele och hällne hafva denna
formogenhet, utan år gemcnligcn et fiycke, (om
klarnar i vatten, omgifvet och ofta iammsnvu-
xet med andra, fom antingen vinna en ganfta
ringa eller aldeles ingen genom(kinlighet. Hår
fordras laledes en vifs porofitet, hvarom icke kan
dömas af anfcende eller andra yttre marken, ucan
endaft genom verkeiigt forfok. Bäde Eiben-
llockfka och Ferroifka Oculus mundi år längt
lofare, än fom fordras at flä eld, men de ega
icke defs mindre i ofrigt famrna lynne, fom flin-

tor, famt förhålla (ig med fal microcofmicus,
borax och alkali fodce aldeles la, , fom förut
nåmndt år om ijeliva Calcedon och Opalen^ På
våta vågen, gifva de likaledes aiun-jord.

Det har ock lyckats for mig, at genom vifs

eld-grad förändra ijelfva den klara Eihenftocks*
Opalen til Oculus mundi. Det år bekant, at
denna Opal blir genom eld ogenomfkinlig, men
om den fedan lågges i vatten, har jag ofta
funnit den famma återvinna någon klarhet. Mati
Ikulle iåledes lått kunna fä Opaler af anfenlig
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ft^riek, men hårvid möter ftor befvåHighet i
emedan Stenen af hettan vanligen fpricker lon*

der* Af halfklar Carneol, foni genom eld blii*

%ut opak ^ har det icke lyckats at i vattcM vin-

na nägon genornlkinlighcc: defs gråvitas fpeci^

fica vitnar om tätare lammaniättning ^> ån håir^

til behofves.

At flåppa vatten|inuti fina lonn-hll^ vifar ogon^-

flxenligen en gles fammanlättning. Sä länge Ste-

nen är torr^ intagas de fine opningarne af liift^

fom har långt rnindre verkan pä de genomtrån*
garde Iiiis-itra5arne5 ån ijelfva ften-partiklarne|

hvadan ock rafraélionen blir oordentiig-, famt he*

la maiTan ogenomikinlig : men når vatten hun^
nit utdrifva liirten^ bhr Stenens kropp > i an«^-

feende til iin täthet , mer homogen , IjufetS ge*
nonifart blir mindre förvirrad och foljakteiigeH

viimcs en viis grad af klarhet. Som vatnct ifrati

ytan iiurängef^ ia viGir (ig ock där förll ver*

kan, och m;iftc det intierila altid fift undergå
förändring, om icke nägon dold fpricka lemnar

genväg dit.
_
När man ialedes vi! hafva en qvick

Oculus mundi^ bor den ingalunda flipas rund el^

ler fphx-rifk^ ty da blir ytan emot Hiaflan eC

minimum 5 utan faft mer gifves honom en myc*
ket bruten eller l^acetterad yta^ famt ej for Hor
tjockiek.

Når Oculus mundi fpelar i gult, kan) öm
la behagas , denna färg genom Aciclum falis an-

tingen aldeles Utdragas eller ätuihillone anfenli*

gen forlVagaSi Detta gäller åfven om Eiben*
ttockfka Opalen* Sädan färg hårrorer utan tvif-

Vel af ']kn^ och gor åfven det utdragande men*
ftruunH

/
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ftruum något gult, men fom endaft helt fina bi-

tar til defia foriok blifvit använde , har det up^
lolia järners mängd varit la ruiga, ac jag hic-

tils icke Fatt någon tydelig Berliner«^blä med til*

flag af Blodlut.

Concentreradt Acidum nitri gor pä Stenens

gula iårg en ftridig verkan emot Acidum falis

eiler Ac]ua regis
, ty den blir (cdan mer gul,

hvilket ock ej är underligt, emedan denna {y**

ra huldre dephlogiflicerar järn 5 än det famma
lofer och uppehåller.

RÄTTELSER,
Vti Andra ^var talet,

Pag. rad. lÖ Itär; at de gora: ]a5 : »t

där gor ti. Pag. iio^ rad p, fU^'r: här til gar

rn. m. lås: har til gar
^ for at emottaga de til ve*

derborlig focus genom brytningar förde och anfallan^

4t (iräar m. m*

Vti Tredje Q^var talets

Sid. 24P, uti Tabellen i Noterna^ ftar:

fmä^ IyV f^^ dito» I famma Tabell , rad.

nå(t den filta, ftär: helt råda^ lås: hela råda.

Sid, ifo, uti Tabellens andra column^ ilår/^^/^-

far^ lås kappland.

FÖR
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Ceocrraphh; anmärkning om det flora Söder- hafvet, 21,

Lyckfele Lappmarks belägenhet, 15-6-

Gomen, Anatom. Anmärka, der om, 117.

Gran-^ belkiifning pä Slok - rånen , io- 317.

Om Granikogs- kärren 5 huru de bora och förtjena

upc^dlas, 164- 169.

Godfel^ huru den bör förvaras, utköras m. m. 35'-4o.

Hafs'



Regifter.

H.

Hafs^vättnet ar mindre bittert och vidrigt på djupet .ån

vid ytan , 21 - 25*.

Innehåller kok -falt, gips och Magnefia, 26-29.

Hampa växer frodigr pä uptorkade kärr
,

K-^y.

Huden pä ii.ånnillcan är känilans fåte; deU beitafFen-

het , ic6 - 115",

Httmbla kan planteras pä upodlade kärr, 176.

Hydrophobte ^ (b Medicine,

Horflen^ defs verktyg, med anmårkningar, 13 -if.
,

H8-IZ2.

/.

Jafph'^ anmärkningar dervom, 344. 54Ö.
Infeéler: Bdlcrifning pä flera ilags Mugpr, med deras

eiuca^, Ibm fkada fäden, 30-34.
Anmärkningar om Bien

,
ic^y - 192. 32g - 3:53.

Belkrifning med Fig» pä Cimex paradoxus, 234-238.

K.

Kälk^ i förening medTväl, uplofer Bläfe (tenar utom,
men ej inom kroppen, ?04-307,

Kopporna göra mycken töiödclfe i Lappmarken, fi.

Kyttande^ huru vida det kan nyttjas vid kärrs upod-

iing, 172.

Kcimlan^ det nodigaite och nyttigafle af vara utvårtes

linnen, defs verktyg, och huru den kan erfaita fy-

nens forluit, 4-1 106" 1 16.

Kdrr^ deras olika befkaficnhet , och hvilka förtjeria up-

odlas j 160 - iH],

L,

LandthushaJlnirjgen rörande: Oriäkema til Rot^mafk,
och huru den förmenes kunna forekommas, 29 41.
Om kärr och mollär , famt dera^ upodliiig, 160 183.

Potaters plantering, grundad pä forfok 246 löf.
•

Belkrifning pä de i Norrland bruklige Tröik-väitar

,

267. Se BiMtjd, GodfeL

A a 2 Lap*^



Regijfer,

Lafparnes talrikhet i Svenllca Lappmarken, med an*
iriårkningar om dera$ lefnads-fått , hushällning, fjuk»

doniar, m 44-5-2, i5'5'-H9*
Luftens Eleäricitift, rtied amriårkniiigar

, 133- 137*
huskten-y anmärkningar derom, 19, H7, 12^»

h^ckiele Socken i Lappmarken beikrifves^ i|ö,

M.

Jäagnefia fiitri^ fe Chfmie.,

M' gnet'Nalen ; fe PM'/z>*

^ajkar-^ fe Rot-majk,

Mathemattk\ om Elliptiika och Hyperbolifka bågars re*

äification, 1
5-

1 - 15-4.

Medicine ; om Hydrophobie, fom dödat inom 4g ti*

mar ^ 2j8 - 24f.
Huru en, foi» blffvit biten af en galen hund, blifvit

botad; 270.
Om Stephenfka Ctireas otiirlckelighet emot Sten-paf-

fion, 304 - 309
Méteorer ; fe Norfjkei^

, Luft.

Mineralogier om MaRnefia nitri, 213-216.
Nya Rån och foriok pä Pkrida, med bevis ^ at dea
åren fjelrilåndig Metall, 317-328.
Nya optåckter om Lapls mutabilis elkfden få kalla*

de Oculus mundi, 333 -JJu
Moras och Moffar , fe Kdrr.

Mdnnifi^am iHvårtes finnen ; fe Anatomic.

JSf.

Naglarms befitfifning och nytt^, ui,
Nerveme; anmårkningar om dem

^ 106-127*
Norrjkenem gemenfkap med Magnet-nålen bevifes, meä

anmärkningar om deras egenikaper; 296 •30a.
Udfm^ defs konft- byggnad, 117.

O.

Oculm muKdl; fe Mineralogie.

Ofal; Anmåtkningar daom, 339-3^0.



RegifteK

P.

Vhyfijka Ron; undeffékning om de vid Eleörophoro
perpetuo forekommande Eleärilke pheiiomener, med
grundertii^ til deras förklaring, famt om Electricitas

vindex, m. m. fö ^s. 128 - 144. :2iö- 234.
V\tt2L ärsi Obfervationer pä Magnet-nälens mifsvisning

famt defs ärliga och dageiiga ändringar i Stockholm,
med anmärkningar, 273-300.
Magnet- Nålens Declination och defs ändringar, ob-

ferverad i Torne och inom Pol • Cirklen
, 300 - 304.

platina^ fe Mineralogier

Votater ; flera ilag deraf
, 246.

Deras plantering, ikotfel , afkaftning, förvaring, nyt-

ta m. m. 2yQ - 25-9.

Puls-ådror fe Anatomie
^
Chirurgie^

Ratei ^ et diur ^
befkrifves, I47-I5Q»

Ru-mafk ; dels orfaker , med förflag at den förekom-
ma /29- 45.

S.

Salmiac; defs forvantfkap med järn och koppar, 203.
Dcfs verl^an pä Platina, 322.'

Defs nårvarelfe i Salpeter - lut , och defs fråtniog pa
pannorna 200-204.

Salpeter: Tankar om defs- natur, beftänds- delar
, gene-

ration m. m. grundade pä forfok, och hvad vid Sal**

peter-fjudning bor i akt lagas, 193-21^.
Sinnen; våra ntvårtes

,
anmärkningar om dem, fe y/»4«

tomse, Om flera än f gifvas eiler behöfvas, 127.
Smaken kan bäde förbättras och Ikämmas, 20. 117.
Stenar i biäfui och gallan, anmärkningar derom, famt
om de forfokte medel at curera Sten-colik, 304-3^9.

Synens beikaöenhet och verktyg, och huru defs forluft

hos fomliga erfättes med finare kånfla
, 4-20* 119*

US.
T.

Torji^ en odrägelig plåga, 2^.

A a 3



Regijfer.

T^rojk - Vältar^ bruklige i Norrlajjd, befkrifv^as, 267.
Tväis lteniö(aude egeofkap, 304. 307.

Uplandningar ^ blifvra de bordigafte til åkrar och ån-

gar, 163.
IJpodlingar af Kårr, deras nytta, och båfta fåttel at up-

odla dem, 165 - 174%

V.

Vatten , huru det kan uphåmtas af ftort djup , 24,

Se Haf.

V^rUs-ågat ^ fe Mineralogin.

Z. A, 6.

Zeeland^ det nya 1 Såderhafvet, 184.

Jker och ang ^ af upodiade Kärr, 167-183.
O^at^ det konftigaile af vara 5 finnen, 119,

Verlds-Ögat , fe Mineralogier

m m m ^

FÖR-



FÖRTEKNING
Pa de Auå:orer) hvilkas Ron finnas införde i

detta arets Handligar.

Qvart. Sida,

ACREL, O. Om Lär -pulsädrens vädeliga

apning, och huru den, genom afknytiiing,

lyckeligen botades - - L 83
Algren, D. Rön vid Bi-ikötnen - IL igj'

- Fortiatining och Hut aF (amma Rön IV. 32S
Alströmer, Clas, Beikrifning pä Slok-

Grancn . - ^ IV^

Alströmer, Joh. Potaters planterings grun-

dad pä föriök - - - III. 246
Berger, Joh. Tankar om Salpeter, grun-

dade pa törfök " . . IJI^

Bergius', P^t. Anmärkningar om Bläfe-

ihnm - - ~ - IV* 504
Bergman, Torb. Hafs-vattnet ifrän anfeii-

ligt d]up, tmderfökt - - I. 2f
- « Anniårkningar om Magnefia Nitri IJI. 213
- - Anmärkningar om Platina - IV. 317
^ - Rön om Stenen, Oculus mnndi kallad IV. 347
Bierkanper, Clas, Ron om Rotmaikea I. 29
Brunnich^ M. t. Upgift om Stenen, Ocu-

lus mundi - - - IV. 34^
FoRSTER, Georg, Beflcrifning pä Örten

Gentiana Saxofa - - II, 183
Gadd, P- a. Om kårrs olika befkaffenhet,

famt nyttan och fåttet af deras upodling II. 160
Hellant, a. Om IVIagnet-Nälens Decii-

nation i Torne och inom norra Pol-Cir-
kelen *

.
* IV. 300

Hellzen, P. Beikrifning pä de i Norrland
brukliga Tröfk-våltar - - 111. 267

HoLLSTEH, Jon. OmFolk- numern uti nå-

gra Soknar af Sven{ka Lappmarken , med
anmärkningar om Lapparnes lefnads fatt, U 44

HÖGSTRÖM, P. Folk -numern i nägra andra
Lapplka Förfamlingar - IL

Länder BECK , N Elliptifka och Hyperboli*
ila bagars reftification - II. t^i

Mar-



Forte kning^

Martin, Röl. Om rnånnifkan^ utvåries

finnen^ och huru förloft -af et ibland dem
ftundom af Naturen erfåttes - L 3

- Fortfåttning af famma Afhandiing IL 10$
• * Om Anevrifma fpurium i Lär^puls-

ädren - - - I, loi
MuRRAY, A. Anm-aikniogar om Lapis mu*

tabilis eller Ocnliis mundi - IV* 33^
Odhelius, L. HydrophobiCj fom dödat

inom 4S timar . . Hl, 238
PoTZscH, C. G. Om det fä kallade Verlds-

ögat . . . . IV. 53^
QviST, B. Anmärkningar öfver Oculus mundi IV. 334
Sköldebrand, Er. BsHcrifning pä et rart

Africanifkt Djur, af Råt flågret - IIL 265
Sparrman, And* Förfok med Saltfjö-

vattn, iiphärntadr ifrän florre djup I. Ql
• • Beikrif )lng pä Örten Protea Sceptrum

Guftaviiinum - -
. . I- f?

• - Bellcrifning pä Djuret Viverrä Ratel Ih 143
- - J3e{]^rifnin^ pä Cimex paradoxus I!L 234
SxiixzER. huru bett af galne hundar botas III. 270
Thunberg, c, P. Anmärkningar om Hyd-

nora Africana - - - III. 144
WiiCKE, J, C. Underfökning om de vid

Eiectrophoro perpetuo forekommande
Phenomener - « - 1. f6

« - Fortfåttning af (amma underfokning II. 128
m - Slut af famma underfökning - IIL 2id
- - Rön om Magnet-Nälens ärliga och da-

geiiga ändringar i Stockholm - IV. ty I


























